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1. ÚVOD
Letošní rok byl rokem volebním. Poté co Ústavní soud loni znemožnil předčasné
volby, stala se předvolební agitace trvalým stavem politiky. V této atmosféře takřka
zaniklo, že v únoru papež jmenoval novým pražským arcibiskupem Mons. Dominika Duku,
dosud biskupa v Hradci Králové. Nahradil kardinála Miloslava Vlka.
V čele státu stála úřednická vláda premiéra Fischera, reformy (zdravotní, školská,
důchodová) byly zastaveny, hlavní snahou bylo nikoho nepopudit. Vláda byla proto
všeobecně oblíbená. Jediná výraznější aktivita – Janotův úsporný balíček – byla levicovou
částí sněmovny zaříznuta a vláda se ani nepokusila svého ministra financí hájit.
V protikladu ke „klidné“ vládě byla politická scéna poznamenána nevybíravým
předvolebním soupeřením. Média otevírala staré i nové aféry (předseda lidovců Čunek
obviněn z korupce, předseda ODS Topolánek z nemorálního chování a lobismu), tu jedna,
tu druhá strana byla osočena z korupce (armádní letadla Gripen, transportéry Pandur,
pražské „tramvajenky“ Opencard aj.). Strana zelených se rozpadla, ČSSD s komunisty tak
získala ve sněmovně většinu a snažila se prosadit populistické zákony, které jí měly získat
potenciální voliče (matky, důchodce), ODS přijetí zákonů blokovala obstrukcí a
poukazovala na zadlužení státu. Dva měsíce před volbami, po další mediální aféře,
vyměnila ODS svého předsedu Mirka Topolánka za Petra Nečase, v ČSSD byl zase obětí
mediální aféry předseda sněmovny Vlček.
Politickou situaci vyhrocovala média aférami, sériově vyráběnými pro zvýšení
odbytu. Deníky jako Blesk či MF Dnes zaměstnávaly pracovníky pro kradení materiálů
z policejních spisů, tajné nahrávání rozhovorů a fotografování politiků v intimních situacích
apod. Hospodská politika se přenesla do diskuse na internetu, kypěla v ní nenávist
k politikům a demokracii. Nenávist k úspěšným, pohrdání podnikateli a všemi, kdo něco
aktivně dělají. Všechno kolem nás je zkorumpované, hnusné a špinavé – ovšem mimo
samotného kritika. Rozumné hlasy by asi zanikly, ale pak zapůsobil příklad Řecka, které se
potácelo na hraně bankrotu. Stalo se tak názornou ukázkou, kam zavede stát populismus.
Toho využily nové strany TOP 09 a VV, které na místě „doleva rozkročené“ ODS nabídly
voličům pravicový program.
Bývalý jaderný fyzik František Janouch, žijící v Německu, se zaštítil jménem Járy
Cimrmana a zorganizoval akci Defenestrace 2010 (tedy defenestrace všech politiků).
Recesní nápad „kroužkování jmen z konce kandidátek“ měl ohlas a rozvrátil kandidátky
politických stran. Do sněmovny se tak dostali lidé, kteří byli na kandidátkách „do počtu“,
se zvolením nepočítali a na práci v poslanecké sněmovně také nebyli připraveni. Jak to
ovlivní kvalitu budoucí sněmovny, se teprve ukáže. Nečekané volební výsledky vedly
k rezignaci prakticky všech předsedů stran (mimo KSČM – ukáznění straníci se nedali
Janouškovou akcí zviklat) – Paroubka (ČSSD), Topolánka (ODS), Čunka a Svobodu (KDUČSL), Bursíka a Lišku (Zelení). Volby sice formálně vyhrála ČSSD, ale vládu v čele
s premiérem Petrem Nečasem sestavovala koalice dvou řádově stejně silných
pravicových stran ODS, TOP 09 a něco slabší neznámé strany Věci veřejné. Lidovci a zelení
se do sněmovny nedostali, v opozici zůstaly ČSSD a KSČM, které ovšem ani společně
neměly možnost blokovat zákony.
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Vláda přes mimořádně silné postavení ve sněmovně dlouho a obtížně sestavovala
podrobný program. Všichni s napětím čekali, co budou prosazovat nové strany, které
vynesla vlna kritiky: TOP 09 v čele s knížetem Schwarzenbergem a ministrem financí
Kalouskem a Věci veřejné s mediální tváří Radka Johna v pozadí s majitelem bezpečnostní
agentury Vítem Bártou.
Heslem vládního programu se stalo šetření a škrtání nákladů, snížení státního dluhu.
Ministerstva dostala úkol snížit objem mezd ve státní správě o 10 procent. Lidé sice chtěli
"změnu", ale opravdu si chtěli utahovat opasky? Titíž voliči, kteří loni masově zvolili
Paroubka kvůli 30 Kč u doktora? Právě to, se okamžitě projevilo, když vláda začala svůj
program realizovat. Bouřili se policisté, doktoři, soudci, učitelé. 22. 9. se konala v Praze
velká demonstrace státních zaměstnanců. Při tom od roku 1989 stoupl počet státních
zaměstnanců v České republice na téměř dvojnásobek. Ve veřejných službách a státní
správě pracuje dohromady asi 750.000 lidí. Mzdu ze státního rozpočtu dostává 450.000
z nich, ostatní vyplácejí kraje nebo jsou placeni z veřejného zdravotního pojištění.
Na jednoho úředníka připadalo v roce 1989 celkem 26 obyvatel, v roce 2009 už jen 13.
Všichni souhlasí, že šetřit se musí, ale u nich to prostě není možné. Prosincová stávka
státních úředníků, učitelů a lékařů měla velkou propagaci, ale nakonec zůstala jen
obrovská mediální bublina. Lékaři pak rozjeli samostatnou akci – hromadné výpovědi od
nového roku, s hrozbou odchodu do ciziny. Akce „Děkujeme-odcházíme“ pak
poznamenala až začátek roku 2011.
Říjnové komunální a senátní volby (ty se ale Litovle netýkaly) v této atmosféře
přinesly hlasy ČSSD, výrazně ztratily hlavně nové strany vládní koalice. V Litovli přibyly dvě
nové (spíš jednoúčelové) strany. Moravané neuspěli, ale sportovci zamíchali vedením
města. Smlouvaly se nové koalice, nepodařilo se ani napoprvé zvolit starostu. Teprve
druhá schůze potvrdila sestup ODS do opozice a posílení ČSSD s místostarostou a dvěma
radními v sedmičlenné radě. Nezávislí až napodruhé prosadili svého starostu Ing. Zdeňka
Potužáka.
Předvánoční čas ČSSD občanům zpestřila pokusem o vyslovení nedůvěry vládě, byť
proti jednotné koalici neměla naději. Koaliční strana Věcí veřejných však vyděračsky
naznačila, že by se taky mohla připojit k opozici, tedy postoj dobře známý z vládního
působení zelených a lidovců. Pod nátlakem pana prezidenta si to sice nakonec rozmysleli,
ale pro budoucnost této vlády, od níž jsme si slibovali potřebné reformy, je to vážné
varování.
Pan prezident v novoročním projevu uvedl: „Pokud nežijeme jen katastrofickými
titulky médií, víme, že rok 2010 přinesl mnoho pěkného. Nepodléhejme hlasům těch, kteří si
libují v pesimismu, v neustálé kritice všeho a všech, v nepřejícnosti a závisti, hlasům těch,
kteří si rozhodnou a rozhořčenou kritikou a tepáním nešvarů budují své ničím jiným
neopodstatněné postavení nadřazenosti a výjimečnosti, hlasům těch, kteří mají zvláštní
radost z neúspěchu a nezdaru. Po celé naší zemi se potkávám se spoustou normálních,
pracovitých a kreativních lidí, a to mi dodává optimismus.“
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2. POČASÍ
Začínáme další rok a lze jen doufat, že proběhne pro nás bez překvapení a
komplikací, tak jako ten minulý. Prognózy hned na počátku tvrdí, že po velkých teplotních
výkyvech nám začíná docela mírný zimní měsíc. Má se vrátit mráz, krutá zima snad ale ne.
Tak to vypadalo nadějně, ale hned na Tři krále u nás začalo sněžit a v dalších dvou
dnech napadlo nejprve 8 a pak 10 centimetrů sněhu. A je tu kalamita. Na celou Moravu
dorazila zima a hned s vytrvalým sněžením. Klouzalo to řidičům na silnicích i chodcům
ve městě. Přes některé chodníky se lidé museli brodit, radnice totiž již má za povinnost
chodníky uklízet, ale ne všude se to dalo stihnout. Naše Technické služby se tuží,
ve vnitřním městě je uklizeno a dokonce i ty užší chodníky jsou očištěny, když se podařilo
na sekačku trávy ETESIA umístit kartáč, který sníh odmetá. Bylo stanoveno pořadí úklidu,
vyčleněny tak zvané prioritní chodníky. Pan starosta dal vyhlásit prosbu občanům, zda jsou
ochotni pomoci a budiž řečeno k jejich cti, že většina nezůstala lhostejná.
Silničáři museli nasadit veškerou techniku, v kopcích ale vázly kamiony. Policisté
vyjížděli k řadě nehod způsobených sněhovou nadílkou. Hrozí ale další kalamita, na konci
první lednové dekády má nasněžit až půl metru sněhu. Na silnicích by bylo úplné sněhové
peklo! Řidiče mohou na nečekaných místech překvapit závěje, jinde zase obávané
sněhové jazyky. Aby toho nebylo málo, pro východ republiky je hlášeno i náledí.
Za sněžení může tlaková níže, která se zrodila nad Itálií. Silničáři si zoufají – sůl
na příval sněhu nestačí, varují řidiče - nevyjíždějte bez zimních pneumatik a řetězů.
Na horách je teď sněhu dost, ale vlekaři mají jiné problémy než v prosinci. Sněhu totiž
napadlo tolik, že silničáři nestíhají odklízet příjezdové cesty do lyžařských areálů. Ty totiž leží
na silnicích třetích tříd a jsou protahovány až jako poslední. To všechno má na svědomí již
zmiňovaná tlaková níže, která dostala jméno Daisy. A tak na ni svorně se silničáři nadávají i
železničáři, energetici a pracovníci letecké dopravy. Odlety jsou zpožděny nejen kvůli
sněhu na ranvejích, ale také pro nutné rozmrazování motorů.
Města, většinou nezvládají další přívaly sněhu uklízet tak jak jim ukládá zákon a volají
sněhové posily. Mnohde jsou najímáni lidé, firmy, ale také musí pracovat ti, kteří byli
odsouzeni k veřejně prospěšným pracím, případně i nezaměstnaní. V Olomouci povolali
na pomoc s úklidem stavební firmy, které pro radnici v létě opravují silnice. Na začátku
druhé dekády, kdy i v Litovli připadlo dalších 8 centimetrů sněhu a běžkaři již protáhli své
cesty po lukách a v mladečském lese, jinde mají vážnější starosti. Na Přerovsku poškodil
těžký sníh dráty vysokého napětí a stovky domácností se na dva dny ocitly bez elektřiny.
Ti, kteří ji potřebují k topení, mrzli, a všichni svítili jen svíčkami. Okolí Šternberka zavalil sníh,
pomáhala i armáda.
Nejsme v tom ale sami. Zatímco v Česku o nijak mimořádnou zimu či o extrémní
množství sněhu nejde (jen jsme tomu trošku odvykli!), některé oblasti Evropy zima úplně
paralyzovala. Na dálnicích severu Německa a polských silnicích tamtéž se provoz úplně
zastavil. Letadla stojí jak ve Velké Británii, tak i ve Francii a Švýcarsku. Tam napadlo nejvíc
sněhu od roku 1985. Mrzne i mimo Evropu. Několik dní trvají mrazy v Číně - v Pekingu mrzne
nejvíc za 40 let - ty ochromily na mnoha místech dodávky elektrické energie a způsobily
chaos v dopravě. Po deštích a přívalech sněhu hrozí povodně na středním Slovensku.
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Střední Moravu zastavil sníh. Jsou nesjízdné silnice, zaváté místy až dvoumetrovými
vrstvami sněhu, lidé bez proudu a vody, zpožděné vlaky. Tak vypadal druhý lednový
víkend. V Jeseníkách se zvýšilo riziko pádu lavin na druhý stupeň z pěti. Život nám přibrzdil
sníh, který padal přes víkend téměř nepřetržitě. A sněhová mračna se nad Českem točí
dál. Tři dny sněhové kalamity Daisy stály víc než 80 milionů korun, soli rychle ubývá. Teď je
další úkol - naložit sníh, odvézt ho a zprůjezdnit ulice. Naše Technické služby se s tím
vyrovnávají dobře - na náměstí je obrovská halda sněhu, z ulic se sníh odváží k Moravě.
Boj se sněhem na nějakou dobu končí. Má ještě padat, ale na začátku února už
meteorologové čekají oblevu. Jen abychom zase neplavali!?
Velká kalamita – vlaky zpožděné o mnoho hodin, autobusy uvázlé v závěji, běžkaři
na neuklizených chodnících ve městech. Jak je to možné? Copak je sněžení v lednu
problém, se kterým si Česko nedovede poradit? Nebo bylo množství spadlého sněhu tak
mimořádné? Meteorologové mají překvapivou odpověď. Množství sněhu bylo na tuto
roční dobu celkem normální – jenže padal úplně jinde, než je obvyklé. V nížinách, nikoli
na horách. Mraky nedoputovaly do hor a roztrhly se ve středu republiky, a to právě nad
dopravními uzly a důležitými tahy. Tlaková níže nad Středomořím, která sněžení přinesla,
byla podobná těm, které způsobily povodeň v letech 1997 a 2002. Nyní velké povodně
naštěstí nehrozí. Je kalamita tak nevídaná? Byly tu vždy, jen problémy se zdají větší, přibylo
totiž automobilů i jízd. Ale autobusy a vlaky zastavil sníh i před rokem 1989, tak proč se tak
divíme?
Po sněhu začaly hrozit stromy. Ty, které popadaly do silnice v lesním úseku mezi
Vilémovem a Cakovem, začali likvidovat občané, povolaní na pomoc starostou
Vilémova. Litovelští silničáři pomoc přivítali. „My bychom se tam s pilami dostali kvůli
návalu práce až za dva dny. Pro nás to byla vydatná pomoc,“ pochvaloval si dispečer
Petr Vychodil. Hrozí ale také tající sníh, který padá ze střech a ohrožuje chodce.
Rampouchy, sněhové převisy a ledové škraloupy na střechách už si vybírají své oběti.
Cedule „POZOR LED“ nestačí! Varovným signálem oblevy byly pro majitele domů louže a
mokvající stěny. To překvapilo i žáky Základní školy Jungmannova. „Po upozornění jsme
raději zavolali hasiče. Dostat sníh z nízké zástavby pro ně nebylo těžké, po hodině a půl
byli hotovi a nepotřebovali k tomu ani speciální techniku,“ komentovala zástupkyně
ředitelky školy Milena Jindrová.
Třetí lednový víkend – počasí na lyže ideální! Je inverze, a zatímco u nás převládala
nízká oblačnost, na horách bylo slunečno. Velké tání zatím nehrozí, ale vodohospodáři už
se na možnou oblevu připravují a preventivně upouštějí přehrady. Ovšem zásoba vody ve
sněhu je zatím třikrát až čtyřikrát menší než před povodněmi v roce 2006. Zajímavé je, že
větší zásoby vody letos leží v nížinách.
Největším nebezpečím se teď stávají laviny ve městech, kde z tisíců střech padají
těžké kusy sněhu a ledu. Odpovědnost za zranění i škody nesou vždy majitelé nemovitostí,
byli by tak podezřelí z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Těžce zraněn byl už
kojenec a devítileté dítě, rozbita řada aut. Naši hasiči pomáhají, kde je třeba, k žádnému
zranění ve městě zatím nedošlo.
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Do konce ledna má pořádně mrznout, únor prý uleví městům a potěší lyžaře. Zatím
nám počasí působilo spíše samé problémy. Od února by to tedy mohlo být příjemnější –
díky mírnému oteplení zmizí sníh z ulic měst, na horách naopak napadne čerstvý prašan.
Školáci, kterým začnou jarní prázdniny, by si tak mohli užívat lyžování v ideálních
podmínkách. To plně platí i o těch našich, jejichž prázdniny začínají již ve druhém týdnu
února.
Končí předposlední lednový týden, a zima o sobě dává pořádně vědět. Nastupují
arktické mrazy. I u nás bylo 21. ledna rekordních 17,6 °C pod bodem mrazu. Navíc sluníčka
je málo, na lidi padá splín. Od začátku roku jsme si zatím slunce příliš neužili. Celková
doba, kdy vykouklo zpoza mraků, se dá počítat na hodiny. S tím podle psychologů souvisí i
špatná nálada, únava a větší sklon lidí k depresím. Podle odhadu u nás slunce od počátku
roku svítilo tak deset hodin, prý je to nejméně za 15 let!?
Tak to tu dlouho nebylo! O předposledním lednovém víkendu teploty klesly až pod
minus dvacet stupňů a na Ostravsku dokonce mráz zabil člověka i uvnitř domu, další dva
muži zemřeli na podchlazení. Průměrné noční teploty byly v našem kraji -19,4 °C. Během
dalšího týdne přijde ochlazení a teploty mají klesat až k -25 °C! Dorazil k nám totiž velmi
chladný vzduch ze Sibiře a ten přinesl tyto arktické mrazy. Tak to už není česká, ale ruská
zima. Nejchladněji bylo jen nedaleko, v Jevíčku, kde naměřili -23,6 °C.
Mrazy dále nepolevují, šoféry opět ohrožuje sněžení a ledovka. Navíc, některá
města se kvůli inverzi dusí ve smogu a monitorovací stanice hlavně na Ostravsku hlásí až
desetinásobné překročení normy škodlivin. „Bude tak hrozná zima, že z toho může člověk
zhloupnout“ – to není legrace – při 28 a více stupních se totiž mozek nestačí optimálně
okysličovat. Může docházet k omrzlinám. Na podchlazení ostatně už v Česku zemřelo
24 lidí. Prožíváme teď nejhorší zimu za 80 let, tedy od roku 1930. Podle meteorologů jsou
současné mrazy nejpodobnější těm z přelomu let 1929 a 1930. A sníh? Tolik ho tu bylo
naposledy v roce 1969.
Lékaři varují: Nepodceňujte mráz! Teploty tak silně pod nulou ohrožují hlavně
kardiaky, malé děti, bezdomovce a opilce. V dieselových autech zamrzá nafta, v níž se
vysrážejí parafíny, které pak ucpou palivový filtr. Rybáři vysekávají díry do ledu kvůli kyslíku
a kontrole dění pod ledem. Vodaři musí řešit havárie potrubí, které při těchto extrémních
mrazech praská. Azylové domy, denní centra i noclehárny jsou přeplněné bezdomovci.
Charita v Olomouci, kde je takových zhruba pět set, bere lidi už i na židle, všechny postele
jsou obsazeny. Zkrátka, rtuť teploměru láme rekordy, a lidé na ulicích doslova mrznou.
Teploty hluboko pod bodem mrazu zkomplikovaly i provoz na železnici – praskají
koleje, vlaky nabírají velká zpoždění. Podobně jako my zažívají arktické noci také
v Německu, Rakousku a pobaltském Lotyšsku. V Polsku a Rumunsku si mráz vyžádal celkem
19 obětí, u nás je to od listopadu téměř 40 lidských životů. Nejmrazivějším dnem zimy byl
28. leden, kdy nejchladněji bylo v Jizerských horách. Může za něj jasná obloha, bezvětří a
velké množství už napadaného sněhu. Blíží se sem také z Norska sněhová bouře, kterou
pojmenovali Jenifer. A ta nám v Litovli na začátku posledního lednového víkendu přidala
dalších 8 centimetrů sněhu. Celkem ho máme skoro neuvěřitelných 36 centimetrů.
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Zima jak v Antarktidě. Co jiného si člověk zabalený do šály mumlá během
posledních mrazivých dní. Jenže letos je u nás na Moravě dokonce větší zima než právě
teď na ledovém antarktickém pobřeží. (Ono tam totiž právě vrcholí letní období a teploty
jsou kolem nuly.)
Může za to Natascha! Konec prvního únorového týdne je ve znamení přílivu sněhu,
vichru, lavin, zavátých silnic i železničních tratí - krutá zima se opět připomněla. Sněhová
bouře, která dostala toto jméno, udeřila na Jesenicku a Náchodsku. Zima tedy zdaleka
nekončí, i když my v nížinách jsme si trošku oddechli, ale na Šumpersku a Jesenicku byl
vyhlášen kalamitní stav, policisté uzavřeli některé silnice pro kamiony, aby nezapadly a
nezablokovaly cestu na R 35. Život v kraji tak opět zkomplikoval sníh spojený se silným
větrem dosahujícím místy až síly vichřice.
Letošní zimní spoušť způsobilo 13 žen! Ptáte se jak? Od začátku roku zasáhlo
republiku nešťastných třináct tlakových níží. A ženy by se možná mohly cítit uraženě,
všechny tyto níže ale dostaly ženské jméno (Annette, Barbara, Daisy, Ela, Floora, Gesa,
Heike, Ina, Jennifer, Keziban, Lali, Miriam, Natascha). Některé byly sice mírné, většina ale
bouřlivých. Asi nejvíc nás potrápila Daisy, nejhodnější byla hned ta první – Annette. Horská
střediska však hlásí výborné podmínky pro lyžování, horší je to na příjezdových silnicích, kde
hrozí ledovka a závěje.
Kdo má velkou představivost – v kraji leží tři sta milionů kubíků sněhu! Ve srovnání
s rokem 2006, kdy náš region zasáhla velká voda, je to ale zhruba jen třetina. Povodně
však vyloučené nejsou. Záleží na klimatických podmínkách při jarním tání. Ono se může
například rychle oteplit a do toho začít silně pršet. Podle odhadů by množství sněhu, který
nyní pokrývá nejvyšší moravskoslezské hory Jeseníky, zaplnilo zhruba 72 Plumlovských
přehrad. Příliv studeného vzduchu od východu ve druhém únorovém týdnu ale udržuje
teploty celodenně pod bodem mrazu a v noci bývá dokonce kolem -17 ° C. Problémy
místy způsobují mrznoucí mlhy.
Abychom stále neskuhrali, že je v zimě zima a sníh (!) tak nějakou raritu. Na obloze
se objevila duha. To bývá zajímavý úkaz i v létě, natož pak v zimě. Vznikla tak, že v oblasti,
kterou přešla studená fronta a rychle se protrhala, náhle začalo svítit sluníčko. Jeho
paprsky se odrážely od mokrého sněhu, a tak mohla duha vzniknout. Daleko častější je
v zimě tzv. halo efekt, kdy se kolem Měsíce či slunce vytvoří jakýsi prstenec. Tyto efekty
vznikají tak, že se od ledových krystalků v atmosféře odráží světelné paprsky. A tak je zimní
duha prostě velká vzácnost.
Další žena na obzoru. Uprostřed druhého týdne února začalo opět výrazně sněžit.
Tlaková níže Petra přišla od Chorvatska, nejvíce sněhu tak mají v očekávání na jihu
republiky, ale také na horách. Je inverze – smog udeřil, špatně se dýchá, a to i v našem
kraji na Olomoucku a Přerovsku. Smog drží nad městy právě inverze, kdy v mrazivém
suchém vzduchu poletuje velké množství jemného prachu. Ten je škodlivější, než by se
zdálo, a hodnoty polétavého prachu jsou přitom katastrofální dokonce i na Jesenicku,
tradičně vyhlášeném nejlepším ovzduším. I u nás jde až o trojnásobek mikrogramů prachu
v metru krychlovém vzduchu (174 mikrogramů). V údolích a nížinách se totiž drží studený
vzduch, který nestoupá a ve kterém se tak koncentrují škodliviny. Lékaři doporučují, aby
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hlavně starší lidé, děti a chronicky nemocní omezili vycházky, měli by zvýšit přísun vitaminů,
hlavně vitaminu C, a větrat jen krátce.
Všechny už nás štve nekončící mrazivé počasí a klouzání po namrzlých chodnících.
Máme prý ale vydržet do konce února, jaro se začne probouzet asi za tři týdny.
Na začátku března by se mělo oteplit a denní teploty vystoupat k šesti stupňům nad nulou.
Znamená to, že se ani letos neopozdí a jeho nástup by ani tento nezvykle chladný únor
neměl ovlivnit, ač nás stále svírají mrazy, přicházející ze Sibiře. Už aby to bylo. Lidem už
skutečně dlouhodobé mrazy a zatažená obloha začínají lézt na nervy, jsou unavení a mají
špatnou náladu. Prý je to normální a souvisí to s nedostatkem světla. Až přijde jaro, lidé
zase pookřejí.
Jsme v polovině února – otepluje se! Zažili jsme první malé tání sněhu, a to i přes
občasné sněžení. Zásoby vody ve sněhu v Olomouckém kraji se prý snížily zhruba o 6 %.
V regionu nyní leží asi 380 milionů metrů krychlových vody. Zatím se tání na průtocích řek
nijak neprojevilo, protože většina vody se vsákla do půdy. Vodohospodáři sdělují: Na tání
ledu jsme připraveni. Obyvatelé střední Moravy se ledu na řekách bát nemusí. I když
v povodí Moravy se jeho tloušťka pohybuje mezi deseti až pětadvaceti centimetry a zámrz
je asi 90 %.
Sníh leží v některých krajích bez ustání už dva měsíce, nejdéle od roku 1970. Podle
hydrometeorologů se sice zima chystá střední Evropu v nejbližších týdnech už opustit a
vytrvale sněžit nemá, silničáře ještě čekají krušné časy. Silnice totiž pokryjí ledovky, které
jsou pro auta ještě nebezpečnější než sníh. Jenže zásoby soli v celém Česku dochází, vždyť
náklady na boj se sněhem a ledem se od začátku roku vyšplhaly odhadem na 3,2 miliardy
korun. Někde už musí silničáři nakupovat drahou sůl ze zahraničí, jinde začínají sypat
štěrkem. V Olomouckém kraji bylo spotřebováno 11 350 tun soli, náklady na údržbu byly
zatím 60 milionů korun a zásoba soli je nyní jen 3 000 tun.
Předpověď silničáře neuklidňuje, právě naopak. Až do poloviny března je
předpovídán déšť, mrznoucí déšť, na horách sněžení. Zemský povrch je prochladlý, a
pokud na něj spadnou dešťové srážky, může namrzat. Teplota však má být už přívětivější
než dosud. Inverze sužuje obyvatele nížin, na horách je krásně. Oteplení ovšem vrátilo
velký problém: nebezpečné střechy. Ulice „bombarduje led“. Obleva, která rozpouští sníh
na chodnících a cestách totiž pomáhá i sesuvům ledu a zmrzlého sněhu ze střech na
budovách. Už bylo hlášeno několik tragických pádů se zraněními. I u nás to lítá ze střechy,
až se vždycky leknu, jaké jsou to žuchance!
Už je to definitivní! Letošní tuhá zima, která zlomila nejeden rekord, je pryč. Do republiky,
kromě hor, kde asi bude ještě pár dní sněžit, konečně přišlo jaro. A podle meteorologů nás
už neopustí. Čepice, šály a péřovky můžeme uklidit do skříní po dlouhých třech měsících,
devadesáti dnech, kdy nás sevřela krutá zima. Cítíme se báječně. Sluníčko po tak dlouhé
zimě vyvolává pocity radosti a energie. Je to asi nejlepší antidepresivum. Už se chystáme
ven, sníh rapidně mizí a záhonky čekají! Během posledních dní odtálo opět v našem kraji
asi 17 % sněhu – nejvíce v nížinách a především ve městech, hladiny řek však zůstávají na
nízké úrovni. Třebůvka pozlobila o posledním únorovém víkendu v Lošticích, Morava u nás
je zatím klidná, žádný povodňový stupeň nebyl ještě vyhlášen.
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Ani hydrologové v dalších dnech problémy s velkou vodou neočekávají. V noci
přituhne a tání se pozastaví. Nesmí se ovšem zapomínat, že plocha povodí Moravy je
obrovská, a tak i menší sněhová pokrývka ležící v nižších polohách hraje svoji roli. „Letos
vodu zvládneme!“, tvrdí vodohospodáři unisono. Kvůli tání sněhu horečně vypouštěli
přehrady a na možnou katastrofu se připravili. Letos však povodním brání také samotné
počasí, které je mírné a tání se skutečně zpomaluje kvůli pravidelnému nočnímu
ochlazení. Postupné mizení sněhu zamezí velké povodňové vlně, která by přišla při
razantním oteplení. Na svazích hor směřujících k Olomouci a tím i k Litovli je nyní, na
začátku března asi sto milionů kubíků vody.
My tady máme krásné slunečné dny i když ráno je přimrzlo, a v noci se to točí až
kolem minus desítky. S tím sázením asi ještě počkáme, i když někteří nadšenci už mají salát
v pařeništích a ti odvážnější dokonce už i ve sklenících. Horší je to v západní Evropě, kterou
se prohnala bouře Xynthia, která zabila nejméně 63 lidí. Udeřila na jihozápadě kontinentu,
pak se posouvala na sever ke Skandinávii a nechávala po sobě zničené domy, silnice i
mosty a zpřetrhané elektrické dráty. Bouře, při níž vichr dosahoval leckde až 180 kilometrů
v hodině, zasáhla i Španělsko a Portugalsko, část Švýcarska, Belgii, Německo a hlavně
Francii. Ta zažila podobnou katastrofu naposledy v roce 1999.
Pozor, ještě není vyhráno! Zima je zpátky, řidiči bourají. Zaskočil je sníh a namrzlé
silnice. Pokolikáté už jsme o letošní zimě slyšeli podobnou větu? Sněží hlavně v jižních
Čechách a na Vysočině, u nás je polojasno nebo skoro jasno, ale pořádná zima.
Předpovědět, že současné počasí je posledním záchvěvem zimy, se meteorologové zatím
brání. Prý neprožíváme nic netypického. V zimě má být zima, jen jsme si v Čechách
podobnému počasí odvykli. Poslední podobně tuhá zima v roce 2006 skončila nečekaně:
zatímco ještě v polovině března byly teploty pod nulou, už o týden později postihla sedm
regionů Česka velká voda. Tehdy za to mohla kombinace prudkého oteplení a silného
několikadenního deště. Letos se však takový vývoj nečeká. V nížinách už sníh většinou
odtál a na horách se má oteplovat postupně. Navíc tam letos leží mnohem méně sněhu
než před čtyřmi lety. A Morava si už zase teče svým poklidným tempem s malinko větším
průtokem vody, než je obvyklé.
Něco málo o zajímavém fenoménu. Nedávná zemětřesení v Chile a na Haiti
zaznamenala seismologická stanice zhruba sedm kilometrů od Moravského Berouna, kde
pracují vědci z Masarykovy univerzity v Brně. Ti uvádějí, že oblast střední a severní Moravy
patří v rámci ČR k seizmicky nejaktivnějším. Nejčastěji se epicentra zemětřesení vyskytují
hlavně v okolí Šternberka, Litovle, Uničova, Olomouce a Lipníku nad Bečvou. Jen
v loňském roce zaznamenali v tomto regionu asi 220 zemětřesení (!), byť byla všechna
velmi slabá a zaregistrovaly je jen jejich přístroje. Snad můžeme být v tomto ohledu klidní!?
Meteorologové brzdí radost lidí z posledních dnů, kdy to vypadalo, že přišlo jaro.
Do Česka opět začal proudit chladný vzduch, teploty klesají a začalo sněžit. Je svatého
Řehoře, ale sedlák, který neoře, není líný, ale řídí se počasím. Napadl znovu sníh, i když ho
u nás není víc než dva tři centimetry, odkládá příchod klasického jara. Podle
nejčerstvějších předpovědí, a tedy nejen podle kalendáře, je jeho příchod možno
očekávat za deset dní. Po úmorné zimě jsou to prognózy až podezřele optimistické!
Odborníci ale už letos zimu definitivně odpískali a kolem prvního jarního dne předpovídají
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teploty kolem jedenácti stupňů a o týden později by měly dosáhnout až k „letní“
šestnáctce.
Zřejmě se tak bude opakovat situace z posledních let, kdy se mrazy během pár dní
přehouply do letních teplot a jaro vlastně nebylo. Podle některých vědců je to projev
klimatických změn. Měly by ale odejít silné noční mrazy a sníh by zůstal jen na horách.
Dlouhodobá předpověď nepočítá ani s žádnými krátkodobými výstřelky typu sněhové
bouře na Velikonoce.
Jaro je tady, zima se už nevrátí, to nepopírají ani jinak opatrní meteorologové.
Mrznout by už nemělo ani v noci. Ty by se daly označit za vlahé, vždyť teplota bude kolem
osmi nad nulou. Na Josefa si lidé po vytrvalé zimě už užívali sluníčka, když se teploty za
pouhé dva dny zvedly o 15 °C. Sníh se loučí krutě, laviny hrozí i v nízkých horách. Změny
tam přineslo zmatené počasí posledních dní, kdy oteplení vystřídaly závěje nového sněhu,
a pak se prudce oteplilo až k 16 °C.
Je 20. března a přesně v 18.32 o jarní rovnodennosti začalo astronomické jaro.
Slunce na obloze vstoupilo do znamení Berana a vychází přesně na východě a zapadá
na západě. Den a noc jsou stejně dlouhé. Bude tak podivné jako právě končící chladné
měsíce? Zima byla na některých místech nejtužší za desítky let a chladné počasí se drželo
bez přestávky dlouho. V našem kraji zůstala už jen čtvrtina sněhu – na horách, pro lyžaře.
Tento zbylý sníh by nicméně podle hydrologů žádné velké problémy na řekách způsobit
neměl.
To se samozřejmě netýká už klasického jevu, kdy voda z řeky Moravy zaplaví silnici
mezi Lukavicemi a Bohuslavicemi na Zábřežsku. Je jí tu na 40 centimetrů a projet si dovolí
jen kamiony a nějaký ten traktor. Moravu zvedlo rychlé tání v posledních dnech,
v Moravičanech je na prvním povodňovém stupni. Podle vodohospodářů je dobře, že se
tady voda vylije. Dochází tím k přirozenému snížení povodňové vlny, která by jinak mohla
ohrozit několik obcí podél toku, Litovel a Olomouc. Tento úsek je stále problematický
především proto, že Morava je zde svedena mimo své původní koryto a břehy náhradního
řečiště jsou vysoko nad okolním terénem. Se zvyšováním hrází hydrologové nepočítají kvůli
vysokým nákladům a nejistému výsledku.
V dalším období nám počasí ukázalo chladnější tvář, prší, vrátila se studená fronta.
O posledním březnovém víkendu je docela zima, jaro ještě nemá svou definitivní podobu.
Hladiny se zvedly a až na 237 centimetrů vystoupala hladina řeky Moravy u Moravičan.
Podepsaly se na tom i přeháňky, ale s přelomem víkendu začala hladina opadat až na
215 cm. A to k hranici druhého stupně chybělo jen 22 centimetrů. Na začátku dubna je
skutečně počasí aprílové – sluníčko, zataženo, mlha – jasno, přeprška – sníh s deštěm – je
přece apríl!
Všechno je jinak! Ze Zeleného čtvrtka na Velký pátek přišla nečekaná změna. U nás
to nebylo tak zlé, jen brzy ráno padal sníh s deštěm, foukalo a byla řádná zima.
Na Ústeckoorlicku, Chrudimsku, Svitavsku a Náchodsku to měli z první ruky! Napadlo až
25 centimetrů sněhu, padaly větve i stromy, kolabovala silniční doprava, řada vlaků měla
až dvouhodinové zpoždění. To byl začátek Velikonoc, jako když vyšije. Odpoledne u nás
už svítilo slunce a další dva sváteční dny byly jako vymalované. Selo a sázelo se, občané
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se opalovali. Zato Pondělí velikonoční si bohužel slunečné počasí nenaplánovalo a celý
den lilo, koledníci byli zmoklí jako slepice. Ono totiž není každý den posvícení!
Dny posváteční jsou si podobné, jako vejce vejci. Je typické aprílové počasí, které
se jaksi nemůže rozhodnout, zda je ještě zima nebo už léto. Chladný vzduch od
severozápadu vytlačuje teplý vzduch z jihu a pak opět vítězí studená fronta. Nestálé
počasí vlastně začalo už před Velikonocemi, kdy teplé dny přerušila několikahodinová
sněhová kalamita, během které například na Vysočině napadlo až čtvrt metru sněhu, aby
během dne zase roztál. Co se to vlastně v přírodě děje? Počasí se jen snaží vyvážit rozdíl
teplot mezi teplým jihem a chladným severem. V Česku se o stabilní počasí obvykle stará
západní proudění, které je však právě tuto roční dobu nejslabší. To způsobuje typicky
dubnové rozlady počasí. A je to tady – dva dny slunečno, víkend má ale přinést sníh a
teploty opravdu klesají až k 8 °C. Následuje týden zatažena a deštiva, na většině území
jsou mraky a déšť a půda na zahradě už je tak promoklá, že se tam ani nedá stoupnout klouže to. O tom, že by se nyní mohlo něco sázet či sít, žádná!
V první dekádě dubna je postupně slunečno a to přináší oteplení celé zemi.
O prvním víkendu ale teploty klesly až k 8 °C, na horách sněžilo, pak bylo zataženo a
deštivo. A pak nanovo. Vše se ale změnilo uprostřed dubna, kdy se pozornost celé Evropy
obrátila k nečekané události na severu. Pod islandským ledovcem Eyjafjallajökull (pozor na
jazyk!) došlo k výbuchu sopky a ta vychrlila obrovské množství prachu, který vystoupal do
obrovské výše a zastavil tak provoz nejprve v severozápadní a pak i ve střední Evropě. Bylo
to proto, že mrak jednak snížil viditelnost a jednak proto, že jsou v něm úlomky kamínků,
ledu a písku což ohrožuje motory letadel. Sopka je teď na mnoho dní nejsledovanější
horou světa. Je nebezpečí, že její činnost může pokračovat dny i týdny a může přinést
zdražování a ekonomický propad. To už nemluvíme o tisících cestujících uvězněných na
letištích po celé Evropě.
Pokud nám rána dosud připadala příliš chladná, není třeba zoufat. Bylo to
v aprílové normě, navíc ani nepršelo ani nesněžilo. Teď máme příjemné období teplého,
převážně slunečného počasí, připomínajícího pozdní jaro. Poslední dubnový víkend byl
ideální pro všechny venkovní aktivity. Byl většinou dostatek vody i pro splouvání řek a
dokonce v nejvyšších horských polohách zbyl ještě sníh na lyžování. Nás potěšila jasná
obloha a teploty až kolem 22 °C, a tak bylo živo nejen na zahrádkách, kde se sázelo
ostošest, ale i na silnicích a cyklostezkách, kde byly desítky kolařů a bruslařů. Dokonce
kolem projel chlap jen v trenýrkách a vůbec nevypadalo, že je mu chladno. Hospody na
trasách cyklistů byly letos poprvé našlapané k prasknutí. Zdá se, že přes očekávané
bouřky nás čeká řada krásných jarních dní.
Zase až tak ideální situace není, slunečný víkend vystřídaly bouřky a teplé počasí je
doprovázeno alespoň přeháňkami. My, co máme už všechno nasazeno a zaseto si
nestěžujeme, není třeba zalévat. Horší to bylo na 1. května, kdy musela ČSSD odvolat svou
tradiční akci v parku Míru pro deštivé počasí. Pouť KDU-ČSL v den následující už měla větší
štěstí, po pošmourném ránu se vyčasilo a odpolední program už nic nenarušilo. Počasí na
začátku května pokračuje v obvyklém duchu: déšť, bouřky, mlhy. Státní svátek 8. května
vylákal mnohé ven za sportem či zahrádkařením. Odpoledne se ale během několika
minut obloha zatáhla a přišla snad průtrž mračen doprovázená kroupami. Naštěstí nebyly
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velké a na kulturách nebylo poničeno téměř nic. Zajímavé je, že kroupy napadaly jen
v pásu kopírujícím řeku Moravu, ale u Papcelu, ani bývalé Tesly prý nespadla ani jediná!
A je to tady – konečně se dostal opět ke svému místu v novinách starosta Střeně,
pan Vladimír Kamínek. Na šedesát komářích útoků za minutu se dalo napočítat
v Litovelském Pomoraví, a to se o kalamitě hovoří už při deseti napadeních! Už se stříká
v Hynkově, Příkazích, na Střeni a u nás se čeká jen na příznivější počasí - žádost na
havarijní fond Krajského úřadu v Olomouci je už podaná. Repelenty a jiné ochranné
pomůcky jdou na dračku. Svléknout se venku do půl těla je v dnešních dnech nesmysl
(ono to při těch teplotách nikoho ani ve snu nenapadlo!). Noviny ironicky uvádějí naši
čtvrť Komárov jako „dobrou adresu“. Vždyť této osadě sevřené rameny Moravy, dali
právě komáři jméno. Tak čemu se divíte?
Jestli se někdo těšil, že se vyčasí, byl zklamaný. Ledoví muži budou míst sice
zpoždění, ale na nejméně dalších sedm dní se čekají intenzivní srážky a ochladí se.
Pokračují nejprve občasné přeháňky, ale teď už leje a leje. Teploty se dotkly nejvýše
šestnáctky a ráno se to tlačí až ke čtyřem. Venku se nedá dělat vůbec nic, půda je tak
promočená, že se jeden na záhoncích úplně propadá do bláta. A to jsme už dali ven i
okurky salátovky a dokonce melouny. Teď jsou schovány pod příkrovy, doufejme, že se
nenachladí!?
My, kteří bydlíme v blízkosti řeky, musíme nyní zpozornět. Silné a neustávající deště
mohou naši dosud klidnou Moravu rozvodnit. Zatím je ohrožen východ Česka, ale nejvíce
Zlínský a Moravskoslezský kraj. Může napadnout tolik srážek, jako jindy za měsíc a půl! Půda
už je nasycená a zadrží vody jen minimum. Přidává se i silný vítr a největší nebezpečí
srážkových aktivit se má projevit v oblasti Jeseníků, a ještě výrazněji v Beskydech. Dá se
předpokládat rychlý vývoj povodňové situace, která by se mohla vyšplhat k prvnímu až
druhému stupni povodňové aktivity, na menších tocích hrozí až třetí stupeň. Nejvíce srážky
ovlivnily Bečvu a také Bělou a Vidnávku, u nás jsme zatím v relativním klidu. Na Romži ve
Stražisku platí stav pohotovosti. Hodně má pršet i na návětrné straně Jeseníků, ovšem řeka
Morava by měla být stále relativně klidná.
Vše je jinak. Už 16. května zasáhly severní Moravu a Slezsko mohutné deště, kvůli
kterým se začaly vylévat řeky z břehů. Voda zaplavovala sklepy a zahrady a na některých
místech napršelo za 24 hodin více než 50 litrů vody na metr čtvereční. Říčkami se žene až
60x větší množství než je obvyklé. Největší potíže jsou na Karvinsku a Opavsku, napilno ale
mají hasiči i ve Zlínském kraji. Nejintenzivněji stoupají pravostranné přítoky Odry a Bečvy,
třetí stupeň je na Olši a očekává se i na dolní Moravě. V některých částech Beskyd spadlo
neuvěřitelných 150 litrů vody na metr čtvereční!
Dále vládnou přeháňky a bouřky, předpověď je hrozivá: bude pršet ještě celý
týden. Za všechno může ničitelka jménem Yolanda. To je tlaková níže se středem nad
Ukrajinou a ta může za rozpoutání vodního pekla na Moravě a ve Slezsku. Aby toho
nebylo málo, duje tam vítr o rychlosti až 110 km/hod., což je vichřice. Na vrcholcích hor
sněží a na Lysé hoře napadlo padesát centimetrů sněhu. Intenzita nynější velké vody
překvapila i meteorology. Květnové záplavy totiž nejsou obvyklé. Za posledních 138 let jde
teprve o třetí májové povodně, ty předchozí byly v letech 2006 a 1872.
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Zapomeňte na přehrady, nikoho už nechrání. Morava se topí a voda se valí do
měst na severu. Karvinou voda odřízla, stoletou vodu dostal Bohumín. Lidé nuceně
opouštějí domovy a první domy padají. Obrovská jezera obepínají uvedená města i
Ostravu, řeky se vylévají z břehů i na Valašsku. Jedna žena utonula. Všechny velké
přehrady v Beskydech už jsou plné, nelze tedy regulovat průtok. Záchranáři evakuují
stovky lidí, mnozí odmítají opustit své domovy, je nutno je opakovaně navštěvovat a
přesvědčovat, bojí se totiž o svůj majetek. Vláda vysílá do ohrožených oblastí 800 vojáků.
Na Přerovsko se vrátily vzpomínky na nejhorší moravské povodně z roku 1997 až příliš
živě. Záplavy, které tam vtrhly teď, jsou jim nápadně podobné. Na řadě míst je situace
velmi vážná, platí vyhlášený stav nebezpečí. V Teplicích nad Bečvou je zaplavená
kolonáda, výška hladiny Bečvy je na 641 centimetrech, což znamená 3. povodňový
stupeň. Voda opět zatopila vesnici Troubky, symbol povodní před 13 lety. Voda tady
v roce 1997 srovnala se zemí na 150 domů a utopilo se zde 9 lidí. Teď je tam 450
zatopených objektů (na 90 % domů!), 430 lidí bylo evakuováno a polovina dostala
nouzové ubytování. Slibovaná protipovodňová opatření zůstala jen na papíře a pro
záchranu vesnice nutný poldr v Teplicích se ještě pro odpor majitelů pozemků k jejich
prodeji ani nezačal budovat.
Po čtyřech dnech povodní voda postupně klesá, ale je tu nová hrozba: sesuvy
půdy. Podmáčená půda se sesouvá a trhá domy, nasáklý pískovec po pevném podkladu
sklouzává dolů. Masa hlíny a kamení ohrožuje stavby a vodovodní řady. Za jediný den
bylo hlášeno deset sesuvů. V Olomouckém kraji povodně postihly 21 obcí a hasiči
evakuovali přes 400 lidí. Kraj požádal o peníze na odstraňování bezprostředních následků zatím 15 milionů z celkové sumy 50 milionů, se kterými stát počítá. Mimo toho dá i své
vlastní peníze, potřebné finanční prostředky hledají i postižená města a obce, začaly
sbírky.
1997 versus 2010 – pomalý chaos vs. rychlá pomoc. Záchranný systém a souhra
jednotlivých složek se výrazně zlepšily. Záchranáři se mohli spolehnout i na moderní
technologie. Díky Integrovanému záchrannému systému byli obyvatelé, starostové i úřady
alespoň včas informováni o tom, že se nebezpečí blíží. Je 20. květen a ze stavu ohrožení se
dostáváme až na první stupeň či k normálnímu stavu. Všechny rozvodněné řeky včetně
Bečvy klesly. Obyvatelé v postižených oblastech spolu se záchranáři pokračují
v odstraňování následků záplav a začíná sčítání škod, které velká voda způsobila. Klidní
nemůžeme být ani další dny, předpovědi nejsou vůbec příznivé. Konec května tak proprší,
na celém území je stále oblačno a déšť, jen o posledním květnovém víkendu se na pár
chvilek objevilo sluníčko. Celkově je stále zima a s mnohými výpěstky na zahrádkách se
budeme muset rozloučit. Okurky salátovky a papriky dostaly zabrat, snad rajčata odolají?
Co je to s počasím? „Žijeme v teplém světě,“ říká klimatolog. „Minimálně
v posledním desetiletí je počasí obecně hodně rozkolísané. A zdá se, že tato
nevyrovnanost ještě nějakou dobu potrvá,“ říká geolog a klimatolog Václav Cílek.
Základní klimatická cyklicita je kolem třiceti let. To se máme ještě na co těšit, pokud se
jako v posledních týdnech klimatická fronta stabilizovala právě nad Moravou. Výkyvy,
které srazily na kolena zejména Moravskoslezský kraj, mohou sloužit jako názorná ukázka
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toho, jak krutě a nevyzpytatelně si v budoucnu může počasí v české kotlině s lidmi
pohrávat.
Moravu mají zasáhnout vytrvalé srážky, takže nebezpečí záplav ještě není
zažehnáno. Zatím se v kraji zápasí s podmáčenými svahy, které se po deštích daly do
pohybu. V kraji je více než 10 rizikových svahů. Nejbližší z nich je v Úsově, kde se sesunula
část skalnatého svahu. Svah pod zámkem je v nebezpečí a už je tady omezena i
doprava. Mezi Drozdovem a Zábřehem neudržela podmáčená zemina strom u silnice, do
něhož zafoukal silný vítr. Ten pak spadl na projíždějící auto, spolujezdkyni zabil a řidič byl
s těžkým zraněním odvezen do nemocnice.
Předpovědi nejsou vůbec radostné. Na Jesenicku bude vydatně pršet a je
nebezpečí, že se budou zvedat hladiny řek, včetně naší Moravy. Je paradoxem, že jde
o termín přesně den poté, co skončil stav nebezpečí, vyhlášený hejtmanem kraje
Martinem Tesaříkem. Takže, sotva se lidé trochu uklidnili, voda zase straší. Prší a prší a
dlouhotrvající deště znovu po dvou týdnech klidu zvedají hladiny řek v kraji, a to až na třetí
stupeň povodňové aktivity, tedy ohrožení. Nám zahrozila Třebůvka v Lošticích, ale podle
Povodí Moravy by se květnové záplavy neměly v případě příznivého počasí opakovat. Ale
pozor, druhý povodňový stupeň, tedy pohotovost, platí už v Moravičanech!
Vstávejte, valí se na nás voda! Domy mnoha lidí na Moravě ještě připomínají
nedávné povodně, když se přívalové deště vrátily. Ve středu 2. června u nás celý den lilo
a v 18 hodin se ozvalo mimořádné hlášení, které v Litovli vyhlašovalo třetí stupeň
povodňové aktivity. Další den je Morava už plná a do hranice hráze na hlavním toku
zbývá maximálně půl metru. Lidé v blízkosti toku už mají vodu ve sklepě, hasiči zasahují a
starosta objíždí kritická místa. Krizový štáb zasedá a hlášení nás pravidelně informuje
o stavu na měřícím zařízení v Moravičanech. Tam se během noci zvýšil stav až o 30 cm a
výška hladiny 364 cm už je hrozivá. Nakonec jsme to ustáli a hladina během pátku
4. června pozvolna opadávala a nebezpečí nebylo tak akutní.
Informovanost občanů byla perfektní. „Nevypadá to růžově, ale ani katastroficky.
Obyvatele jsme před možným nebezpečím včas varovali rozhlasem, ať si například
vynesou věci ze suterénu“, uvedl v tisku tajemník, Ing. Vašíček. Ani on si ale netroufl
odhadnout, zda může voda dosáhnout úrovně, jakou měla při povodních v roce 2006.
Na Litovelsku je totiž otazníkem okolní lužní les. Ten je sice schopný pojmout velké množství
srážek a rozlivů, ale po dlouhotrvajících deštích ani on nemá moc šancí kam
nadbytečnou vodu „uložit“. Vývoj se tak hůře odhaduje, dodal tajemník. Také proto celý
den hasiči dorovnávali na některých místech pomocí pytlů s pískem břehy Moravy do
stejné výšky. Naštěstí měla řeka ještě své rezervy, a tak ani tentokrát jsme na velkou vodu
vcelku nedoplatili.
Voda ale zase na území jihu Moravy ničila a vyžádala si už 3 oběti, ale předpověď
slibuje slunečný víkend. Letošní deštivé jaro je první takové po delší době. Několik let jsme
si stěžovali, že hned po zimě přichází léto, tohle je zase druhý extrém. Podezřívaná
islandská sopka a prach z ní vyvržený za to asi nemohou. Letos sem přišel vítr s deštěm
z Polska a Ruska, což je atypické. Tento vítr navíc k nám proudil už dlouho, prakticky
od poloviny května. Květen byl vůbec s dešti matoucí, protože množství srážek sice
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na Moravě nadprůměrné bylo, když spadlo 2,5krát více vody než obvykle, ale co
do teplot byl tento měsíc průměrný.
Tam, kde nadprůměrně prší, ale jinak se počasí drží v normě, se mohou zemědělci
radovat a čekat díky dostatku vláhy spíše vydatnější úrodu. U nás však déšť a chladnější
počasí spíše škodilo, protože rostliny buď nerostou, nebo hnijí na polích, na která není
možné se kvůli rozbahněné půdě dostat. O učiněné katastrofě mluví zahrádkáři. Je zřejmé,
že letos bude mizerná úroda jahod, které v mokré půdě plesnivějí. Podobně to bude
zřejmě s letním ovocem – meruňkami či broskvemi. Rostlinám se v chladném počasí
nechce klíčit a listy ovocných keřů a stromů napadají škůdci i choroby. V takových
podmínkách se skvěle daří jen mšicím a slimákům a různým druhům rzi, proto zahrádkáři
musejí ve velkém používat postřiky a slimáky neustále sbírat (v lokalitě ulice Zahradní je to
úplná pohroma!). Úplně pak živoří teplomilná zelenina, jako jsou okurky nebo rajčata.
První červnový víkend jakoby nám chtěl celé to martyrium vynahradit. Celé dva
víkendové dny byla obloha jako vymetená, teplota se honila kolem pětadvacítky a na
„Toulky Litovelským Pomoravím“ shlížela velmi benevolentně. Na zahrádkách po celém
městě bylo více než rušno, každý se snažil tu utlučenou blátivou krustu na záhonech
zlikvidovat a dát tak rostlinkám šanci k životu. Silnice byly plné cyklistů, odvážlivci se
opalovali a vůbec, byly to nádherné a utěšené dny! Lidé tomu po těch nekonečných
deštivých týdnech nechtěli ani věřit.
Řeky, včetně Moravy, klesají, potíže má už jen dolní tok u Lanžhota a Rohatce.
Tři týdny zatopená spojka mezi Bohuslavicemi a Lukavicí na Zábřežsku je stále ještě mimo
provoz. Také kvůli hrozícímu sesuvu zámeckého svahu v Úsově je silnice na Medlov
uzavřená. Velká voda a deště způsobily milionové škody také v lesích a na menších
tocích. Půda v lesních porostech je podmáčená, někde došlo k rozsáhlým polomům.
„Vlivem silně podmáčené půdy při větrném počasí a bezprostředně po dešti začínají hrozit
vývraty těžkých mokrých stromů. Radnice proto lidem nedoporučují za špatných
povětrnostních podmínek chodit do lesů. To platí zejména pro lužní lesy v Litovelském
Pomoraví, a to včetně všech lesních cest a cyklostezek,“ popsal situaci mluvčí
olomouckého magistrátu Ivan Rašťák.
Poldr Žichlínek zatím ostrý test podstoupit nemusel. Je na Moravské Sázavě
u stejnojmenné obce na Lanškrounsku ve východních Čechách. Tato řeka sbírá vodu řítící
se při deštích ze svahů Orlických hor a je hlavním přítokem Moravy nad soutokem
s Bečvou. Při povodni v roce 1997 právě ona „živila“ Moravu nejvíc. Obří poldr na šest
milionů kubíků vody ale zatím nedostal šanci ukázat, co umí - při záplavách zadržet vodní
přívaly a ochránit tak Litovel a Olomouc. Odborníci odhadli, že kdyby už tehdy poldr stál,
řekou Moravou by u nás protékalo až o 40 % vody méně. Teď ovšem zůstala suchá nádrž
mimo. V Moravské Sázavě nebyl zaznamenán takový stav při současných povodních,
který by musela nádrž řešit. Naštěstí! Buďme ale rádi, že takovou jistou pojistku proti
vyplavení našeho města už máme.
Slibováno je teplo, ale přeháňky, nakonec jsou z toho tropy! Vedro přišlo z Afriky,
teploty mají vyšplhat až nad třicítku a můžeme dokonce čekat i nadprůměrně teplé dny.
Půda, promáčená vydatnými dešti, teď bude dobře vysychat. Nastává ohromný teplotní
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skok – přesně před týdnem bylo sotva 12 stupňů a nyní (8. června) je o osmnáct více a
zažíváme tropický den. Na tropy jsme tak čekali 281 dní a sluníčko nás opéká celé čtyři
dny. Je to až k nesnesení. Takové vedro v tyto dny v Česku nikdo nepamatuje. Tak jsme se
na pořádné sluníčko těšili, stačilo pár dnů a slunce je nám na obtíž stejně jako před
týdnem déšť a zima. Parky a lesy se změnily v dusné skleníky, ulice ve vyprahlou Saharu.
V pátek 11. června naměřili v Javorníku 32,7 °C a tím padl teplotní rekord starý 10 let.
„Hanácké Benátky“ už měly poněkud příznivější teplotu, ale ve tři čtvrtě na deset se
přihnala taková bouře, že se diváci z náměstí rozutekli. Naštěstí se bouře za půlhodinku
přehnala, a tak závěrečný ohňostroj ohrožen nebyl.
Bouřilo ale na jihu Moravy a vydatný déšť zaplavoval na Blanensku a Třebíčsku a
rychle zvedal hladiny říček a potoků. Je u nás nejtepleji v celé Evropě. Ani na Jadranu
nebo třeba ve Španělsku takové vedro není. Čeká se ale další kotrmelec – vedra mají
vystřídat deště a ochlazení asi o deset stupňů. Bouřky budou i nadále, i když ne tak
intenzivní. Mají být typickým znakem počasí po celých následujících třicet dní a tak tropy
čekají školáky i na začátku prázdnin. Bouřky sem přišly z rakouských Alp a zasáhly
o druhém květnovém víkendu Vysočinu, Jihomoravský, Zlínský, ale i náš Olomoucký kraj.
Nejhůře bylo v Kojetíně, kde vichr smetl střechy z „paneláků“, trosky létaly lidem až
do bytů. Živel napáchal škody za miliony a zranil jednoho člověka. V tisku se píše, že
pohled na kojetínské sídliště, kde bouře řádila nejdivočeji, vyvolával vzpomínky na řádění
tornáda, které před šesti lety zpustošilo Litovel.
Začátek prázdnin má být skutečně pěkný, do Česka dorazí horké léto. Ale to až
posléze! Houby už rostou, první nadšenci vyrážejí do lesů, mykologové předpovídají žně.
Obce v olomouckém kraji začaly s postřiky proti komárům, nejhorší situace je v místě
povodní. Aplikace už byly provedeny v olomoucké části Černovír, ve Střeni, Hynkově,
Nákle a u nás v Litovli. Teploty se pohybují kolem dvacítky, nějaká ta přeháňka, dokonce
i bouřka. A už je tu 21. červen a v 13.28 hodin začalo astronomické léto, ale venku to tak
rozhodně nevypadá! Podle meteorologů dokonce zažíváme jeho nejstudenější začátek
za posledních deset let. Počasí je spíše jako na podzim, ale pomalu se začíná oteplovat
a než jsme se nadáli, je tady poslední červnový víkend, začátek prázdnin ve znamení
horka a teplot kolem třicítky. Tak se to dětem skutečně jednou vydařilo, že vstupují do
prázdnin za krásného počasí. A tak tomu je nejméně první prázdninový týden, kdy se i
státní svátky vydařily na jedničku.
Počasí jako na houpačce už se stalo omšelým sloganem, teď je snad lépe tvrdit, že
se potácí ode zdi ke zdi. Třetí červencový víkend je ve znamení tropického počasí a vedro
přímo vybízí ke koupání. Pečeme se v nejteplejším červenci za 229 let! Vedra kulminující až
u 36° C jsou spalující a republika je nepamatuje po několik generací. Přibývá ale i
utonulých. Sucha ohrožují lesy, úřady už vydávají zákazy rozdělávání ohňů v přírodě.
Teploměry ukazují mezi třicítkou a šestatřicítkou přes den a mezi třinácti až dvaceti stupni
v noci. Luká, Šerák, Jeseník – všude tam padaly teplotní rekordy, v republice to bylo
celkem na 35 místech! Roztékají se silnice, v zoo musí kropit zvířata, rybáři „posílají“ pod
hladiny kyslík. Hladiny řek v kraji jdou z extrému do extrému. Před měsícem koryta při
povodních nestačila, teď jsou kvůli horkům ve srovnání se statistikou naplněna zhruba
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z poloviny a vysychat začínají i spodní vody. Naštěstí je jejich hladina po záplavách stále
dost vysoká a to řeky zachraňuje před ještě větším poklesem.
Na konci třetího týdne přinesla tropická vedra bouřky, krupobití a na některých
místech i záplavy. Nepatrná úleva od rekordních teplot, ale co ty bouřky!? O extrémním
charakteru počasí vypovídají i údaje Českého hydrometeorologického ústavu, který na
svých 85 měřících stanicích ze 126 zaznamenal nebývalé teploty. Ze Sahary stále vane na
sever žhavý suchý vzduch a mnozí lidé se už deště a ochlazení nemohou dočkat. Studená
fronta o víkendu byla příjemná, narušila sice sobotní program na nádvoří MK a pak lilo
skoro celou noc, ale pokles teplot byl brutální. Deset až patnáct stupňů – to nikdo
nečekal. Navíc silný nárazový vítr, někde přívalové srážky, když během tří hodin napršelo
50 až 80 milimetrů srážek. Vše se pak v dalším týdnu opakuje – napřed nesnesitelné horko,
pak o víkendu déšť a výrazné ochlazení, přibližně o deset stupňů.
Žně sice začaly, ale zemědělci v kraji odhadují, že sklidí asi o deset procent méně
zrna než v minulé, mírně nadprůměrné sezóně. Dlouhodobé deště a poté řada po sobě
jdoucích horkých dnů ovšem měly na úrodu špatný vliv. Nespíše nižší bude i kvalita sklizně.
Právě dlouhodobá vedra vysušují dozrávající klasy a obilí vlastně přesychá, ale nedozrává.
Což není vůbec dobře. Při dobrém počasí budou žně na Hané trvat asi do 10. srpna,
ve výše položených lokalitách kraje až do září.
Minimálně do poloviny srpna má být počasí pro náročné. Tropické třicítky na pár
dní prudce klesnou a hned se zase vrátí. Organismus může při takových výkyvech z vyprahlé pouště do lednice – dostat velkou ránu, což platí hlavně pro ty, kteří mají
problémy se srdcem nebo s dýcháním. Lékaři radí najít si místo, kde je stálá teplota.
Nevrátí-li se tropy příliš brzy, budou houby. Podle mykologů jsou dvacetistupňové teploty
pro houby ideální. Pravé houbařské žně ale mají začít až na konci prázdnin.
Červenec končí nepříjemnými dešti, teplotami kolem dvacítky, oblačno, místy až
zataženo. Tak se houbaři po týdnech čekání, až vyschlá lesní půda nasákne, konečně
dočkali prvních pořádných úlovků. Vrátily se příjemné letní teploty, ale všeho do času.
Varování říká, že o druhém srpnovém víkendu s vysokou pravděpodobností zemi zasáhnou
extrémně vydatné deště a v 7 ze 14 krajů hrozí nebezpečí povodní. Na některých místech
by mohlo napršet až 60 litrů vody na metr čtvereční.
A už je to tady! Blesková zkáza a první mrtví. Ničivá povodeň, která se během chvíle
o víkendu přihnala na sever Čech, bořila domy a zabíjela lidi. Za sebou nechala škody až
za tři miliardy korun. Úřady sice tentokrát nic nepodcenily a už týden dopředu vydaly
podrobnou zprávu o tom, kterým oblastem hrozí zaplavení, a obyvatele včas varovali
hasiči. Co je to platné, když živel byl naprosto nezkrotný. Povodně ochromily Ústecký a
Liberecký kraj. Ve Frýdlantu strhla rozbouřená řeka Smědá most, zničena je Raspenava,
Lindava a Dolní Libchava, tři lidé přišli o život. Velké problémy jsou na Liberecku, nejhůře
dopadla Chrastava, je hlášeno až 6 mrtvých. Na Děčínsku voda ničí hlavně domy,
na Chrudimsku zaplavuje města a ničí hlavně sklepy. Stoupat začala také Sázava, Želivka,
Nežárka, Lužnice a Ploučnice.
Lidé jsou zoufalí, voda za sebou nechává miliardové škody, je nasazena armáda,
hasiči pracují bez oddechu. Doprava kolabuje, chybějí mosty, komunikace jsou na mnoha
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místech propadlé, zavalené kameny a hlínou. Ani náš kraj nezůstal ušetřen. Se záplavou se
potýkali lidé v olomoucké ulici Dolní novosadská nebo v Řepčíně. Že hrozba nemusí přijít
vždy od hlavního toku řeky a pustošit může i malý potok, se mohli přesvědčit například
ve Slavoníně. Déšť rozběsnil potok a říčku Nemilanku, vytopil pozemek základní školy, dílny,
garáže, sklepy, ploty i sportovní areál. Předpovídat počasí na povodně asi vůbec lehké
není. Meteorolog Jaroslav Rosa z ČHÚ dokonce „vtipkuje“: „Předpovídání, kde přesně
budou záplavy, bývá obtížné. Někdy je to na oběšení!“
Tak dokázali dopředu odhadnout, kdy a kde udeří katastrofální povodně, které
ochromily Ústecký a Liberecký kraj. I tak voda zabila pět lidí a způsobila škody za více než
tři miliardy korun. Počasí klame, opět mají udeřit silné bouřky na většině území České
republiky a hrozí záplavy. Druhý srpnový víkend skutečně byl ve znamení bouřek a jedna
z nich nás v pátek 6. srpna pořádně vystrašila. Obrovská rána ve 4 hodiny v noci a pak
skutečně vydatný, asi pětihodinový déšť. Další víkend také mají ovládnout srážky, to si
závodníci MTB BOBR BIKE, který je součástí pivovarského Otvíráku asi užijí bahna až až!
Bouřky, které se dle předpovědi znovu prohnaly Libereckým krajem, vyplavily jen Bílý Kostel
nad Nisou, ale také zpomalily práce na výstavbě provizorních mostů i na likvidaci
obrovských škod v soutěskách v Hřensku.
A jde se ve stejném rytmu dál. Kolem poloviny měsíce bylo pár slunečných dní
s letními teplotami, pak bouřky, déšť a jak se zdá, léto předčasně končí a hezky už asi
nebude. Měsíční předpověď na září konstatuje, že začátek měsíce bude chladný a
deštivý a umoudření se dá čekat až ve třetí dekádě, kdy se vrátí slunečné dny. Teploty se
ale budou držet jen kolem dvacítky. Ovšem i přes rozpačitý srpen byly končící prázdniny
teplotně nadprůměrné – kvůli neobvykle horkému startu července.
Dále vše dle výše uvedeného scénáře. Jen novinka – tornádům se nějak zalíbilo na
Moravě a první se 24. 8. prohnalo Olešnicí u Brna, další pak v pátek 27. 8. poničilo
Vratimov. V tomto malém městečku na Ostravsku poničilo tři domy a v lese vykácelo asi
dvacet metrů široký pruh stromů. Vzdušný vír trval jen několik vteřin, ale škody jsou dosti
veliké. Pocity „účastníků“ jsou podobné, jako při stejném úkazu v Litovli: šílený hukot,
vysypané sklo, zvednuté střechy, trychtýřovitý tvar vzdušného víru. Lidé byli poděšeni,
postižení zoufalí. Naštěstí se nikomu nic nestalo.
Prázdniny končí, žádné koupání a počasí na draka. Z „předčasného podzimu“ se
skutečně mohou těšit jen ti, co draky pouštějí. Chladný vzduch, stále déšť, vítr, padající
stromy. I pro náš kraj platí výstraha před vydatnými dešti. Přidat se má i prudký
severozápadní vítr o rychlosti 6 až 10 metrů za sekundu, což je 70 až 90 kilometrů v hodině.
Tlaková níže si dělá, co se jí zachce, a vzhledem k prudkému poklesu ranních teplot až
k 6 °C a denních pod 13 °C se dokonce začíná topit, přesně jak nařizuje vyhláška.
Co bude dál a jak se nakonec ten podzim vybarví, to skutečně asi neví nikdo.
Září ničím výrazným nepřekvapuje, normální podzim, snad jen ráno je vždycky
pěkně zima. Noviny píší, že v září mrzne, ale říjen bude skoro letní a „babího léta“ se prý
dočkáme. Zářijové deště ale udělaly radost houbařům a skutečně začala snad všude vlna
jejich masivního růstu. Pro houby nastalo ideální počasí, protože ony mají rády teplo a
vlhko, vyhovují jim především časté mírné deštíky a teploty mezi 15 a 20 stupni. Všichni nosí
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plné koše a s „úlovkem“ by snad přišel i skoro slepý. Kronikář může potvrdit, protože
během hodinové procházky lesem mezi Pateřínem a Kovářovem našel 19 praváků,
spoustu suchohřibů a bedel, takže už je ani neměl kam dávat. Dělá se smaženice, obalují
se bedle, chystá se zamrazení hřibů pro přípravu houbové omáčky. Takové žně
nepamatují houbaři už mnoho let a zdá se, že plná sezóna sběru potrvá nejméně do
konce měsíce.
Začíná astronomický podzim, ale je přenádherně – slunečné dny, nízké ranní
teploty, ovšem toto babí léto bude krátké. Poslední zářijový prodloužený víkend je ve
znamení zatažené oblohy, chladna, přeháněk a vůbec nehezkého počasí. I když teploty
nevystoupaly nad dvacet stupňů, zima se do Česka zatím nechystá. Letos se můžeme těšit
na dvě babí léta, protože podle měsíční předpovědi se typické podzimní počasí dá
očekávat jen v několika dnech. Druhé babí léto má přijít hned na začátku října a jsou
doporučovány túry po horách, kde může být o dost tepleji a slunečněji než v nížinách, i
kolem 15 °C. U nás v nižších polohách mohou být inverze s mlhami, které právě teploty
srazí níž než na horách. Bude třeba počítat i s přízemními mrazíky, celkově má být říjen
srážkově podprůměrný.
Pak prý pište o počasí méně! Když ono přináší stále nějaká nečekaná překvapení a
nepsat o nich vůbec? To asi nejde. Zrovna teď na poslední zářijový víkend jedno přišlo –
babí léto vystřídal chladný a deštivý víkend a znovu velká voda. Sotva lidé na severu
Čech opravili domy, už jim je povodeň ničí znovu. Voda se valí po polích, přes silnice, do
domů. Vystresovaní lidé, kteří už rezignují, nechtějí ani klást povodni do cesty pytle
s pískem. Tak to vypadá ve Višňové, Pertolticích pod Ralskem a dalších obcích
v Libereckém a Ústeckém kraji. Tedy tam, kde obyvatelé sotva zvládli následky srpnové
povodně a už jim vylité potoky a řeky ničí majetek znovu. Stačilo k tomu, že čtyři dny za
sebou nepříliš hustě pršelo. Co je typické? Bezmoc, nechuť k jakékoli činnosti, strach, co
přinesou další minuty a téměř nepřetržitý déšť.
Že je letos počasí nějaké divné? Tak to se nám jen nezdá. I meteorolog říká, že nad
Českem se letos dějí mimořádné věci. Vlhkého vzduchu je mnohem více než obvykle a
náhlé záplavy proto přicházejí nečekaně a opakovaně. Takže, pokud jde o extrémní
úkazy, patří letošek k „top“ rokům. Je za dlouhou dobu nejdeštivější, a protože jsme téměř
stále na frontálním rozhraní, je výskyt srážek vysoký. Prý se ale počasí zklidní, srážek bude
ubývat, oteplovat se a snad se toho druhého babího léta ještě skutečně dočkáme?
Zatím nic moc, hodně deště, vlezlá zima. Zatímco u nás v nižších polohách vládne
deštivý podzim a žloutnou stromy, na Pradědu napadly dva centimetry sněhu. Pro některé
provozovatele lyžařských vleků je to dobré znamení, jiní to považují jen za rozmar počasí.
Teploty se totiž i tam během dne vyšplhaly ke čtyřem stupňům Celsia a sníh odtál.
V proměnlivém rázu počasí naštěstí pro pořadatele BOBR CUPu nastal zlom a sobota
2. října byla až do pozdního odpoledne slunečná a závodu, mimo zvýšené hladiny Moravy
(která tak nedovolila bikerům se brodit), nic nebránilo v úspěšném průběhu.
Po většinu dalších dnů je polojasno, bez deště, teploty do 18° C. V lesích je ještě
vlhko a houby rostou. Letní druhy hub už z větší části ustoupily těm podzimním a je jich
opravdu hodně. V nebývalých počtech nyní rostou především václavky, hojně rostou
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některé čirůvky a penízovky kuželové. Najít se ale pořád dají i klouzky, kozáci a některé
hřiby. Noční teploty směřují k nule, typickým znakem období jsou slunečné dny a mrazivé
noci. Tak jdeme ráno v bundě a několika vrstvách teplého oblečení, odpoledne ale klidně
v tričku. Tak se budeme oblékat i v řadě dalších dnů, pomalu končí babí léto, přichází
zima, déšť a inverze.
Meteorologové přicházejí s dobrou zprávou. Loňský říjnový vpád zimy se konat
rozhodně nebude! Ranní teploty se sice pohybují kolem nuly, ale sněhová kalamita z října
2009 by se opakovat neměla. První bílou nadílku je možno čekat od 18. října, ale nejspíš
něco málo napadne jen na horách. Vydatné srážky a rapidní ochlazení jako loni se zatím
opravdu nepředpokládá. Přichází studené podzimní počasí a zima se jen pomalu začíná
hlásit o slovo. Na zahrádkách se finišuje, sklízí se poslední zelenina, ryje se a zarývá či
zaorává.
Sněhové vločky pokryly vrcholky Šumavy, Jeseníků a Krušných hor – příchod zimy
však ještě neznamenají. Na chvilku se vrátilo oteplení (jen na čtvrtý říjnový víkend), ale
studená fronta znovu přináší srážky a nevlídno. Takový charakter by mělo mít počasí po
celou první polovinu listopadu. Až do 20. listopadu by podle dlouhodobé předpovědi
mohly teploty ve dne stoupat až k deseti stupňům. Naštěstí předpovědi příliš nevyšly a
poslední dny října byly opravdu krásné, podzim nám ukázal svou vlídnější tvář. Ranní mrazy
vystřídalo přes den sluníčko, dalo se v pohodě jít na procházku, ale také třeba shrabovat
listí padající ze stromů. Jedinou vadou na kráse byla nepříjemná inverze, ale kolem deváté
se obvykle vyčasilo a i na Vše svaté a Dušičky jsme mohli obejít hřbitovy třeba jen
v bundách a se slunečními brýlemi na nose. Opravdu kouzelný podzim, kéž by to tak
vydrželo alespoň do konce listopadu!
První náznaky zimy jsou zatím jen na horách, kde zejména děti překvapil první sníh.
Ovšem teplý jižní fén, který vál přes Alpy a Karpaty, způsobil i desetistupňový rozdíl mezi
západem a východem a sníh rychle zmizel. Listopad má být nezvykle teplý, místo sněžení
se teploty šplhají až k 16 stupňům a vůbec nejtepleji je na severu Moravy. Místo mlh a
plískanic je modrá obloha a teplota je vyšší než v chorvatském Splitu. Lidé vytahují už
dávno zazimovaná kola a kolečkové brusle, otužilci si stěžují na příliš teplou vodu a někde
dokonce začaly kvést sedmikrásky. V polovině listopadu jakoby do Česka vtrhlo jaro.
V Praze bylo 14. listopadu naměřeno 21,1 °C, což je téměř o pět stupňů více, než byl
dosavadní rekord z roku 1926. Ale pomalu se začíná ochlazovat.
Na konci dalšího týdne se ale čeká až minus dvanáct – zima si vzala otěže vlády
do ruky a už je nemíní pustit. Extrémní teplo z minulého víkendu prý dlouhé měsíce
nezažijeme, bude nevlídno a sychravo, sníh se čeká i v nížinách a pohled na teploměr
teplomilné jedince zavrtá hluboko do peřin. Od 26. listopadu mají začít takzvané ledové
dny, kdy teplota po celý den nepřekročí nulu. Oproti teplotám před dvěma týdny to má
být propad až o 36 stupňů! Taková „kosa“ nás má čekat minimálně do začátku prosince.
Na sněhovou kalamitu v lednu nebo v únoru je Česko docela zvyklé. Kalamita hned
1. prosince, kdy je meteorologicky stále ještě podzim, zdaleka tak obvyklá není. Ale je
tady a zemi zasáhl obrovský sněhový kolaps. Hlavní dopravní tahy jsou zablokované, vlaky
nabírají obrovská zpoždění a zkolabovala i veřejná doprava ve velkých městech.
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Dramatická situace na silnicích a dálnicích znamenala, že cesta mezi Olomoucí a Prahou,
která běžně trvá tři hodiny, se protáhla na dvojnásobek. Došlo ke stovkám nehod. Tak bílá
nadílka zkomplikovala život v celé zemi. Lidé se nemohli dostat do práce, řidiči kamionů se
zasekli na zablokovaných silnicích, pražské ruzyňské letiště kvůli kalamitnímu stavu na
přistávací dráze nepřijímalo, maminky s kočárky a vozíčkáři byli uvězněni doma.
Přívaly sněhu zaskočily města. Řada chodníků zůstává zasypaných, uklízecí čety se
k nim dostanou opožděně, lidé díky „chodníkovému zákonu“ k úklidu příliš nespěchají.
I náš nový starosta městským rozhlasem apeloval na spoluobčany, aby pomohli s úklidem,
když Technické služby skutečně „nestíhaly“. Ke cti většiny, budiž řečeno, že město „ve
štychu“ nenechali. Mnohde si poradili jinak – méně frekventované chodníky z údržby
vypustili a označili pouze výstražnými tabulemi: „Chodník se v zimě neudržuje“.
Odškodnění je pro ně mnohdy levnější než úklid. A je to!
K řetězci klimatických extrémů se asi přidá i letošní zima. V posledních desítkách let
tak značné teplotní výkyvy zaznamenány nebyly. Naposledy něco podobného bylo
v letech 1968 či 1969. Podle odhadů napadaly v Česku až 4 miliardy tun sněhu – takže
žádná ladovská zima, ale bílé peklo! V zemi zavládl chaos, vesnice jsou odříznuté od
okolního světa, lidé se brodí ve vánicích, v dopravě vládne zmatek. Tato krutá zima má na
svědomí již 6 mrtvých. Ve sněhu kamiony uvázly i na 24 hodin a zemi sužuje náledí. Teploty
se honí kolem 18 – 20 stupňů pod nulou. Navíc napadlo už jen kolem 5 až 15 centimetrů,
ovšem to v kombinaci se silným mrazem vytvořilo z vozovek ledovou plochu. Objevují se i
mrznoucí mlhy a to znamená další možnost náledí. Doprava zkolabovala v celé Evropě,
kolabují hlavně anglická a belgická letiště, kritická situace je v Bavorsku, především na
mnichovském letišti.
Další týden už slibuje oteplení, přijdou deště a teploty místy vystoupí nad nulu.
Vánoce možná budou bílé, protože po 10. prosinci má přijít další vlna sněžení. Hory
postupně zasypává nový sníh, vlekaři jásají. Všechna střediska v zemi jsou už v provozu.
V Jeseníkách už mají skoro dva metry sněhu a hrozí laviny. Je vyhlášený třetí stupeň
lavinového nebezpečí v tradičních oblastech Velkého a Malého kotle, vrcholu
Kamzičníku, Červené hory a žlebu u pramene řeky Moravy v oblasti Králického Sněžníku.
Silnice jsou zde namrzlé, tvoří se závěje a sněhové jazyky.
Hodně sněhu straší řeky. Sněhu je o mnoho víc než v minulých letech a Olomoucký
kraj má letos za sebou povodně, které poničily koryta řek. Ta jsou na některých místech ve
stavu, který by zatím nálepku „opraveno“ neunesl. Záplavy napáchaly stomilionové škody,
opravy váznou a zásadní protipovodňová opatření zatím chybějí. My máme alespoň
Žichlínek na Moravské Sázavě, ale suchý poldr na řece Bečvě je stále jen na papíře.
Nejvíce postižená obec Troubky na Přerovsku má sice protipovodňový val postavený na
základech selské hráze, ten však zadrží jen menší vodu. Povodí Moravy se prý na jarní tání
pečlivě připravuje, když z přehrad upouští vodu, ale nás by více uklidnilo, kdyby se začalo
s dalšími stavbami v Mohelnické brázdě!
Jsme v polovině prosince a arktický mráz, který znovu sevřel Česko, pokořil další
rekord. V osadě Jizerka v Jizerských horách klesl teploměr až k -31,4 °C. Na Liberecku byla
největší zima od roku 1882 a mráz trhal koleje, docházelo ke zpožďování vlaků. Těsně před
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Štědrým dnem máme očekávat malou oblevu, ale pak se má ochladit, a tak snad
konečně budeme mít bílé Vánoce!?
Poslední dekáda roku je ve znamení sněhu a ledu. Kvůli němu zavírají evropská
letiště a tisíce lidí se nemohou dostat na Vánoce domů. Velká letiště ruší většinu spojů,
mezi nimi i do Prahy. Bílé Vánoce tedy máme, po nich menší oblevu a další ochlazení
signalizuje bílého a mrazivého Silvestra. Mrazivé počasí s vydatným sněžením, kterému
jsme v prosinci v posledních letech odvykli, opět svírá Česko: noční teploty padají až
k minus dvaceti a denní se drží kolem nuly.
Je tu konec roku. Nejmrazivější Silvestr v našem kraji byl v roce 1890 a letošní zima
rekordy nepřekoná. Ve srovnání s historickými tabulkami bude mnohem teplejší. Dívám se
na teploměr a ten je na patnáctém stupni pod nulou. Vítr ale nefouká, a tak je procházka
se psem kolem koupaliště, splavu a po cestě na Vísku celkem příjemná. Značný mráz má
být i v dalších dnech, dokonce takový, že odborníci varují, aby malé děti a staří lidé raději
zůstali doma. I když bude leden, za kamna vlezem!
Na začátku roku jsem si předsevzal, že kapitola o počasí bude mnohem štíhlejší, ale
příliš se to nepovedlo. I když se našemu městu různé extrémy vyhnuly, celé Česko a Evropa
sužovaly různé pohromy, o kterých se v podstatě psát muselo, aby byl obraz celistvý.
Věřme, že se to zeštíhlení podaří v roce 2011 a nečekají nás zase nějaká překvapení, která
připraví nepřízeň počasí?

3. UDÁLOSTI
01. 01. Co je od dnešního rána jinak? Podražil benzin i alkohol, policie dává dýchnout
všem řidičům, klesla nemocenská i mateřská, zlevnily škodovky (Škoda Fabia poprvé pod
200 000 Kč), dražší nájmy a účty za telefon, levnější elektřina a možné domácí vězení.
04. 01. V roce 2010 zůstává poplatek za svoz komunálního odpadu ve stejné výši – tj. 480
Kč / osoba / rok. Způsob a forma placení je také stejná (na pokladně na radnici a přes
účet možno dvakrát ročně).
04. 01. Česko se loni zadlužilo pětkrát víc, než chtělo. Díra ve státní kase se zvětšila o 195
miliard. Původně plánovaný schodek byl jen 38 miliard a zpětinásobil se kvůli krizi a
štědrým státním výdajům. Česko tak už dohromady dluží asi 1,3 bilionu korun a každou
sekundu k dluhu přibude víc než sedm tisíc.
05. 01. Tento rok se nejvíc zvedá nájemné – letos si připlatíme v městských bytech, za
vodu či jízdenky. Cena elektřiny a plynu půjde mírně dolů, stejně jako někde i cena tepla.
06. 01. Studenti Katedry výtvarné výchovy Univerzity Palackého v Olomouci mají výstavu
ve Výstavní síni MK. Potrvá do 28. 1. 2010.
07. 01. Úřady práce jsou v obležení, mezi nezaměstnané se registrovalo nejvíc lidí za deset
let. Dlouhé fronty, ve kterých stovky lidí čekají celé hodiny – „nováčci“, kteří se přišli
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zaregistrovat, to je typický obrázek z chodeb úřadů práce. Jen za první pracovní den
tohoto roku se na Olomoucku mezi nezaměstnané zařadilo osm stovek lidí.
08. 01. Benzin dále zdražuje, po roce a čtvrt stojí opět přes 30 Kč. Skok byl přibližně o 1,20
Kč, o další desetníky nahoru vytáhla cenu drahá ropa, jejíž cena se usadila nad hranicí
80 dolarů za barel.
11.01. Ve kterém kraji Česka byla v prosinci nejvyšší nezaměstnanost, nejvyšší nárůst
nezaměstnanosti i nejvyšší počet uchazečů o jedno volné místo? A kde vloni vůbec
nejvíce v zemi rostla nezaměstnanost? Je to náš Olomoucký kraj, kde je 41 000 lidí bez
práce (tedy každý osmý) a nezaměstnanost tu vloni narostla o 75 %. Podle statistik úřadů
práce byla situace u nás vůbec nejhorší za dobu existence kraje. O jedno pracovní místo
se tu uchází rekordních 50 osob oproti loňským osmi a půl.
13. 01. 16:53 místního času – okamžik zkázy! Zemětřesení na Haiti si zřejmě vyžádalo až
statisíce mrtvých. Třímilionové hlavní město Port-au-Prince je v troskách, zřítil se parlament,
prezidentský palác, školy i nemocnice. Tak silné zemětřesení (7 ° Richterovy stupnice),
nezažila tato oblast Haiti 200 let. Epicentrum se nacházelo asi 15 kilometrů jihozápadně
od metropole v hustě zabydlené oblasti, jen v hloubce deseti kilometrů. Nejchudší země
západní polokoule má fatální problémy.
14. 01. Daň z nemovitosti šla prudce nahoru a bydlení je teď dražší. Nejčastěji o padesát
až sto procent víc než loni zaplatí lidé na střední Moravě na této dani. Od ledna platí
státem přijaté zdvojnásobení základní sazby daně, kterou musíme uhradit do konce
května. U nás v Litovli se držíme naštěstí zkrátka a žádné skokové, několikanásobné zvýšení
město neplánuje. Za byt o rozloze 75 m2 zaplatíme 450 Kč (vloni 225 Kč), za dvojpodlažní
rodinný dům o rozloze 120 m2 826 Kč (vloni 526 Kč).
15. 01. Plesovou sezónu zahájil Reprezentační ples Městského klubu a Města Litovel ve
Velkém i Malém sále Záložny. O hudební doprovod se postarala olomoucká skupina TRIO
BENE s velmi širokým českým i zahraničním repertoárem. Zahájení bylo slavnostní
polonézou žáků ZŠ Jungmannova, vystoupily i litovelské mažoretky GOLDEN BEES
a taneční kreace předvedla skupina CARAMBA Mgr. Dany Spurné. Nálada dobrá,
občerstvení chutné a tombola bohatá.
18. 01. Účet za rok nevládnutí je strašný - 309 580 000 korun zaplatíme za platy politiků od
loňského jmenování úřednické vlády až do letošních voleb (asi 388 dní). Platy 200
poslanců denně odčerpají z rozpočtu 473 500 Kč, 81 senátorů 192 000 Kč, 17 ministrů
63 000 Kč a za premiéra je to 5 205 korun. Úřednický Fischerův kabinet nemá politickou
podporu, a tak většinu důležitých věcí neřeší a odsouvá. Země je paralyzovaná a do
voleb to tak asi zůstane.
21. 01. Shromáždění členů Muzejní společnosti Litovelska, o. s., se konalo ve Výstavním
sále Muzea Litovel. Nejprve byla přednáška s besedou na téma „Arboretum Bílá Lhota –
historie a současnost“, kterou vedl Bc. Stanislav Hekele, dlouholetý zaměstnanec arboreta.
Pak následovalo shromáždění členů MSL se zprávami a plánem činnosti na rok 2010.
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22. 01. Brusel posílá Olomouckému kraji 1,5 miliardy. V rámci takzvané patnácté výzvy
pošle na opravy silnic, sportovišť, vybudování cyklostezek aj. EU tuto nezanedbatelnou
částku. Na rekonstrukci městského koupaliště nám přijde dvacet milionů korun a s tím už se
dá něco dělat. Snad toto stále bolavé místo v plánech investic Města Litovel dostane
konečně svůj lék. Částku bychom ale museli ještě podstatně doplnit z rozpočtu města.
23. 01. Za rok zmizelo v našem kraji na 2 000 firem a drobných živnostníků, takže víc jich
zaniklo, než nově vzniklo. Nyní jich zde pracuje 133 275, propad je tedy něco více než 1 %.
Statistici počítali s tím, že krize zasáhne ekonomiku výrazněji, pomohly však úsporné kroky
firem a pomoc státu, především prostřednictvím úřadů práce.
24. 01. Haiti se i přes mezinárodní pomoc vyrovnává s následky zemětřesení jen velmi
těžko. Navíc ostrov zasáhly další otřesy o síle 5,5 stupně Richterovy škály. Vláda potvrdila,
že v masových hrobech už bylo zasypáno přes 150 000 těl, z trosek se podařilo zachránit
133 lidí.
25. 01. V Litovelském Pomoraví přibude další chráněné území. Tak se rozroste přírodně
nejcennější území střední Moravy o území označené jako přírodní rezervace vzniklá
spojením Doubravy a Bradlece. Jde o dvě mimořádně cenná území, mezi nimiž je celý
komplex lesa nad řekou Moravou. Nejde o lužní les, ale les takzvaně pahorkatinu,
s druhovým složením odpovídajícím přirozenému vývoji.
27. 01. Akce Seniorklubu v Malém sále Záložny. Beseda na téma „Vodácký novověk“
přitáhla na 30 lidí, a ti měli možnost naslouchat vzpomínkám zakladatelů vodáckého
sportu v Litovli i současným reprezentantům, mistrům Evropy, medailistům mistrovství světa
ve sjezdu na divoké vodě.
28. 01. Sníh znovu zastavoval a na rychlostní komunikaci z Litovle do Olomouce R 35
bouralo u Zlaté křepelky 35 aut. Kvůli sérii havárií tam stály kolony automobilů a silnice
zůstala na několik hodin neprůjezdná.
30. 01. Počet cizinců v Česku i jejich podíl na celkové populaci stále narůstají, za
uplynulých 12 let se přibližně zdvojnásobily. Podle údajů Českého statistického úřadu jich
nyní u nás žije přes 437 tisíc a jejich podíl na celkové populaci je 4,2 % (1997 – 2,04 %).
31. 01. Životem zaplatil svou nezodpovědnost pětatřicetiletý skialpinista z Litovle, který
vyrazil i přes třetí stupeň lavinového nebezpečí lyžovat do Velkého kotle v Jeseníkách.
Zasypala ho lavina a i přes rychlý zásah Horské služby a letecké záchranné služby zemřel.
Doplatil na porušení základních pravidel, když se pohyboval v místech, kde neměl co
dělat.
01. 02. Své 82. narozeniny oslavil pan Lubomír Šik, bývalý kronikář města, vynikající znalec
litovelské historie, člen Letopisecké komise a výboru Muzejní společnosti Litovelska, o. s..
Dožívá se jich v přiměřeně dobrém zdraví a plný energie i elánu pro přednášky a besedy,
tak zajímavé a úspěšné.
03. 02. „Příroda nás nepřestává fascinovat“ – výstava fotografií Pavla Dačického a
keramiky litovelské umělkyně Miluše Hlavinkové. Výstava potrvá do 26. února 2010.
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04. 02. Charita pořádá sbírku na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti. Přispět je
možno na účet u Komerční banky nebo zaslat dárcovskou DMS. Cena jedné DMS je 30
Kč, na pomoc Haiti se tak daruje 27 Kč. Je možno také předat dar v hotovosti přímo
v kanceláři Charity na Vítězné 1129.
04. 02. Litovel se rozloučila s JUDr. Kunešem Sonntagem, jedním z posledních pamětníků
studenta Jana Opletala, předsedou místní organizace Svazu bojovníků za svobodu, přední
osobností litovelského kulturního života. Při zádušní mši v kostele sv. Marka pronesl smuteční
řeč starosta města dr. Vojtěch Grézl, rozloučili se s ním představitelé SBZS a obec Střelice
slovy kronikáře pana Fryčáka. Je mu věnována vzpomínka i v kapitole Demografie.
06. 02. Ples mořeplavců, cestovatelů a vodáků se konal v sálech Záložny. Ve Velkém sále
hrála taneční skupina Charm Music Ivo Minaříka, v Malém sále bylo rockové a bluesové
retro 60. až 80. let a od 24:00 pak karaoke. Celý večer byl zábavou bez přestávky a
s nevídaně hodnotnou tombolou (11 zájezdů, řada hodnotných cen a věcné ceny ze
soutěží během programu). Pořadatelem byla CK Peřej Tours Olomouc a HTY pana
Habermanna z Litovle.
08. 02. Nezaměstnanost je největší v historii státu a to téměř 10 %. Ve frontě na práci nyní
stojí 574 226 Čechů. Jejich řada se od loňského ledna prodloužila o 180 tisíc lidí, jen v lednu
to bylo 35 000 propuštěných. To znamená smutný rekord – o jedno volné místo bojuje více
než 18 lidí. Práce se teď hledá nejhůř v novodobých dějinách republiky.
09. 02. V našem kraji nezaměstnanost stoupla na 13 % a na konci ledna vykazovala
druhou nejvyšší míru mezi kraji. Jesenicko je dokonce v čele žebříčku všech okresů Česka.
Bez práce je 44 166 lidí, během ledna jich přišlo o práci 6 665 a bez zaměstnání je tak
každý osmý obyvatel Olomouckého kraje. Dosavadní „rekord“ byl z ledna 2004, kdy práci
hledalo 43 216 uchazečů. Další hrozbou se stává Oděvní podnik Prostějov, který spěje ke
konkurzu. Jde o největšího výrobce konfekce v Evropě a největšího zaměstnavatele
v okrese s patnácti sty zaměstnanci. Pokud by OP zkrachoval, míra nezaměstnanosti na
Prostějovsku by se zvedla o 1,4 %.
11. 02. Politici si vzájemně vyčítají, kdo nás přivedl ke dnešní situaci. ČSSD za osm let
vládnutí zadlužila stát rekordními 527 miliardami, a to v době, kdy se české ekonomice
dařilo. Občanští demokraté v devadesátých letech hospodařili s vyrovnanými rozpočty.
Když v roce 2006 převzali vládu po socialistickém utrácení, začali bojovat s dluhy. Přesto za
osm let vládnutí oproti ČSSD ODS zvýšila dluh „jen“ o 183 miliard. Tak si vyberte!
12. 02. V kanadském Vancouveru začaly XXI. zimní olympijské hry. Olympiáda bude trvat
17 dní, účastní se jí 90 zemí a Českou republiku zastupuje 93 borců. Budou rozděleny 302
sady medailí, 1 014 je celkový počet medailí, které čekají na své držitele. Barvy svých zemí
bude hájit 5 500 sportovců.
12. 02. XXIV. Hanácké bál v obou sálech Záložny. Hrála taneční kapela FANTAZIE,
Hanácká mozeka a vystoupil i folklorní soubor Hanačka.
13. 02. Divadlo Járy Cimrmana předvedlo ve Velkém sále Záložny před vyprodaným
hledištěm divadelní představení „Záskok“ v režii Ladislava Smoljaka.
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13. 02. Předpovědi selhaly, krize trvá. Odraz od ekonomického dna se nekoná, statistiky
o vývoji české ekonomiky byly ke konci roku čtvrté nejhorší v Evropě. Propadla se o 0,6 %
a za celý rok skončila 4,3 % v minusu. To nikdo nečekal. Překvapivě slabě si vedla celá
eurozóna s Německem v čele. Na jeho vývoji je přitom Česko závislé kvůli exportu. Takže lépe bude až později. Možná.
14. 02. Rychlobruslařka Martina Sáblíková získala pro Česko první zlatou medaili těchto
olympijských her – a zlatou! V závodě na tři kilometry překonala rekord dráhy v kanadském
Richmondu, dosáhla času 4:02,53. Je tak po Kateřině Neumannové teprve druhá Češka,
která vyhrála zimní olympijské hry.
15. 02. České medailové žně na hrách ve Vancouveru pokračují. Pouhých 23 hodin po
zlatém opojení Martiny Sáblíkové získal běžec na lyžích Lukáš Bauer bronzovou medaili
v běhu na lyžích na 15 kilometrů volně s intervalovým startem. Poprvé v životě vybojoval
cenný kov v závodě neoblíbenou volnou technikou a zlomil tak snad prokletí, které ho
pronásledovalo.
16. 02. Plagiát šel do spalovny! Kniha Josefa Milara, do níž zařadil pověsti zesnulého
Litovelana Martina Strouhala, je prohlášena za plagiát. Přes 400 výtisků, které policie
v rámci vyšetřování zabavila, skončilo v plamenech. Šlo o porušení autorských práv. Milar
do své knihy zařadil přes 60 Strouhalových pověstí a stejný počet ilustrací rovněž
zemřelého Huga Šilberského, aniž měl souhlas dědiců autorských práv. Jeho příznivci jsou
znechuceni a někteří chtějí zpět své sponzorské příspěvky.
17. 02. Deváťáků je méně než míst, a tak většina středních škol bere studenty i bez
přijímaček, testy zůstávají hlavně na gymnáziích. Loni vyšlo z devátých tříd ZŠ
v Olomouckém kraji jen 6 136 žáků, což bylo o 13 % méně než předloni, a letos je toto číslo
zase mnohem menší. Spadlo až na 5 254 studentů. Státní i soukromé střední školy a učiliště
na střední Moravě přitom nabízejí 6 747 míst, tedy o necelých patnáct stovek více, než je
žáků devátých tříd. Naše SOU může očekávat velké problémy!
17. 02. Seniorklub pořádal exkurzi do „1. válcového uměleckého mlýna“ pana Svatopluka
Staroštíka a 47 účastníků si prohlédlo nejen mlýn, ale i „babičku“ – již stoletou Francisovu
turbínu, která stále vyrábí elektřinu. Povídání současného majitele o osudech mlýna a jeho
držitelů bylo velmi zajímavé.
18. 02.
Muzejní společnost Litovelska, o. s. uspořádala v rámci cyklu přednášek
o jednotlivých částech města další na téma „Olomoucké předměstí“. Pan Lubomír Šik v ní
provedl účastníky celou ulicí Palackého a zmínil se o majitelích domů, jejich osudech i
významu a Mgr. Robert Najman výklad doplnil obrázky zachycujícími stav dříve a nyní.
Posluchači uváděli své vzpomínky a doplňovali výklad i o své zážitky. Bylo to velmi
zajímavé a více než 30 účastníků se dlouho nemohlo rozloučit.
19. 02.
Zastupitelstvo města Litovle na svém zasedání převahou jediného hlasu
odsouhlasilo vybudování nového nerezového bazénu se solárním ohřevem vody na
litovelském koupališti. Vyvolalo to vášnivé diskuse, protože dotace na akci bude
20 milionů, ale město bude muset doplatit do částky dle projektu (nejméně 60 milionů Kč)
ze svého rozpočtu. A to bude v době krize a poklesu výběru daní dosti složité.
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20. 02. Na pohřbu paní Libuše Applové se sešli její početní známí i představitelé Města
Litovel. Vždyť byla osobou velmi populární, téměř po celý život pracovala jako
vychovatelka školní družiny a její péčí prošly celé dvě generace dětí z Litovle a okolí. Pro
město také udělala mnoho – kulturní akce se školními dětmi při vítání občánků, při zlatých
či diamantových svatbách, pro přestárlé občany.
22. 02. První liga házené mužů se dala opět do pohybu – Litovel zvítězila v Jičíně 33 :24
a je nyní na 8. místě s počtem deseti bodů ze 13 utkání a její skóre je 336:350 branek.
23. 02. Seniorklub připravil zájezd do Brna na výstavu „Zlato Inků“. Autobus byl plný a
účastníci si nejen prohlédli zajímavou výstavu, ale i špilberské kasematy a mumie v klášteře
kapucínů. Počasí akci velmi přálo a zajímavá byla i procházka Brnem po ulici České - ose
společenského a obchodního ruchu města.
23. 02. Koncert KPH v Koncertním sále MK představil reprezentanty mladé české
umělecké generace – Irvina Venyše (klarinet) a Daniela Wiesnera (klavír). Zazněla díla
Johannese Brahmse, Claude Debussyho, Bohuslava Martinů a Leonarda Bensteina. Škoda
jen malé návštěvy příznivců vážné hudby.
24. 02. Koncert známého hudebníka, skladatele a zpěváka Petra Spáleného ve Velkém
sále Záložny spolu s Apollo Bandem přilákal především starší generaci, ale mezi početnými
diváky bylo vidět i mladé tváře. Zpěvák si publikum získal hlavně svými hity – Dlouho,
dlouho spím…, Až mě andělé zavolají k sobě a Plakalo bejby… Pořad byl úspěšný,
posluchači si potleskem vynutili pět přídavků!
24. 02. Bilance naší účasti na olympijských hrách ve Vancouveru je velmi úspěšná –
Martina Sáblíková již získala dvě zlaté medaile v rychlobruslení na tratích 3 000 a 5 000
metrů a přidala bronz v závodě na 1 500 metrů. Je tak nejúspěšnější naší medailistkou
zimních her. Skvělý a nečekaný výkon podala mužská štafeta v běhu na lyžích v závodě
na 4 x 10 kilometrů (Jakš, Bauer, Magál, Koukal), která vydřela bronz.
28. 02. XXI. olympijské hry v kanadském Vancouveru skončily naším úspěchem a
v medailovém pořadí jsme se umístili na pěkném 14. místě se šesti medailemi. Zlatá byla
Martina Sáblíková v rychlobruslení (2x zlato a bronz), Lukáš Bauer získal bronz v běhu na
lyžích na 15 kilometrů, bronz i Šárka Záhrobská ve slalomu a štafeta mužů v závodě na 4 x
10 kilometrů. Ve srovnání s Turínem v roce 2006, kdy jsme získali 4 medaile, a byli na
15. místě, jsme si viditelně polepšili. Ale pozor! Medaile jsou dílem individualistů, a tak
úspěch Čechů vůbec neznamená úspěch systému našeho sportu!
01. 03. Nealkoholické pivo Litovel Free získalo na 18. galavečeru pivovarníků a sladovníků
PIVEX 2010 v Brně třetí místo a navázalo tak na své předchozí úspěchy. Každoročně totiž
sbírá ocenění na nejvýznamnějších anonymních degustačních soutěžích a za posledních
10 let získalo celkem deset ocenění v kategorii nealkoholických piv.
02. 03. Piva z kraje přivezla ze soutěže pět cen. Absolutním vítězem soutěže Zlatý pohár
Pivex – Pivo 2010 se stal přerovský Zubr, ovšem náš pivovar si přiváží bronzovou medaili za
pivo Litovel Free za znamenitou chuť a vysokou kvalitu. Je vidět, že středomoravská
klasicky vařená piva bodují!
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03. 03. Pěkného životního jubilea 85 let se v přiměřeně dobrém zdraví a v duševní pohodě
dožil pan Karel Dokoupil, jehož jméno je nerozlučně spjato s dobrými léty litovelské
kopané.
04. 03. Koncert jednoho z nejvýraznějších mladých houslistů, vítěze mnoha národních i
mezinárodních soutěží, Josefa Špačka za doprovodu Nataliye Marfynets, v rámci KPH,
zaplnil téměř zcela Koncertní sál MK. Hlavním bodem programu byla díla H.W. Ernsta,
zazněla i hudba Mozartova a Franckova. Umělec si získal publikum svým zaujetím pro hru a
dokonalou technikou.
05. 03. Vernisáž putovní výstavy výtvarníků EU „XIX. Mikolovské nálady“ za účasti delegace
z polského Mikolowa a moravských Klimkovic přitáhla řadu přátel výtvarného umění do
Výstavní síně MK. Výstava potrvá od 6. do 25. března, poté zamíří dále do Nizozemí a na
Slovensko.
06. 03. CK BAVI pořádala Ples přátel dobré zábavy v sálech Záložny. Hrála hudba LIF
Olomouc a v programu vystoupil i soubor Caramba Litovel, ABBA popové školy Olomouc
a Božský Kája Gott revival. O dobrou zábavu tak bylo skutečně postaráno!
07. 03. České dráhy mění jízdní řády a dobrou zprávou je, že mezi Litovlí a Senicí na Hané
pojede nový vlak v 6.33 z Litovle předměstí do Senice a pak dále do Olomouce
s příjezdem v 7.27 hod. Díky tomu vznikne přímé spojení Litovle s Olomoucí. Další dva nové
vlaky, konkrétně ze Senice s odjezdem 16.07 hod. a z Litovle předměstí s odjezdem v 15.27
hod., budou jezdit mezi Litovlí a Senicí do 30. června a od 1. září denně, o prázdninách
pouze v sobotu a v neděli.
07. 03. „Líbánky s operetou“, pořad MK a Umělecké agentury Aleny Bastlové zaplnil
Koncertní sál MK do posledního místa. Protagonisté Moravskoslezského národního divadla
v Ostravě a Slezského divadla v Opavě uvedli známé melodie z operet Johanna Strausse,
Emmericha Kálmána, Franze Lehára, Eduarda Küneckeho, Rudolfa Frimla a dalších,
v taneční sekci vystoupila Zuzana Rausová.
11. 03. Kdo se těšil na jaro, musí si alespoň dva týdny počkat. V Litovli znovu napadl sníh!
Bylo ho asi jen dva centimetry, část odpoledne roztála, ale přes noc je všechno znovu
bílé. Teploty jsou hodně pod nulou (až kolem 10 °C), přes den se to honí kolem nuly.
Horymír Vykydal už má na tabulce informaci o prodeji salátové přísady, ale ti, co nemají
pařeniště, ji zatím příliš v úvahu neberou.
11. 03. Zastupitelstvo města Litovle schválilo na svém 28. zasedání rozpočet pro tento rok.
Na příjmové stránce rozpočtu je 229 milionů, na výdajové 252 milionů korun, dofinancovat
bude třeba 23 milionů Kč. Výpadek ve výběru daní za rok 2009 se projevil částkou
18 milionů, a tak bylo nutno přistoupit k úsporným opatřením. Na rozpočtu byly kráceny
všechny příspěvkové organizace, školy, sportovci i osadní výbory.
12. 03. Folkový koncert Karla Plíhala ve Velkém sále Záložny přilákal i fanoušky zpěváka
ze širokého okolí. Na programu byly i nové písně z CD „Vzduchoprázdniny“.
15. 03. V 1. lize házené si zatím Litovel vede docela slušně ve středu tabulky. Je nyní na
8. místě se 13 body při 6 výhrách, 1 remíze a 9 prohrách se skóre 424 : 445.
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16. 03. Dluh státu roste a v loňském roce se zvýšil o více než 178 miliard na 1,178 bilionu
korun. Na každého Čecha tak připadá dluh přes 112 000 korun. Státní dluh tvoří dluhy
vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. V příštím roce budeme
skoro už na dvojnásobku dluhu z roku 2002, což znamená, že při nezměněné politice
budeme za 8 až 10 let v krachu, v jakém je dnes Řecko.
18. – 28. 03. Římskokatolická farnost svatého Marka Litovel pořádá „Lidové misie – čas
milosti“. Každý den se uskuteční nejméně dvě akce, které jsou následně specifikovány pro
ženy, muže, seniory či mládež. Hlavním místem konání je farní kostel sv. Marka, kostel
sv. Filipa a Jakuba, fara, Koncertní sál a Výstavní sál Městského klubu a Sokolovna. Hlavním
garantem je Mgr. Josef Rosenberg, litovelský farář.
18. 03. Muzejní společnost Litovelska, o.s. uspořádala v prostorách Muzea Litovel besedu
s chudobínským rodákem, básníkem MUDr. Aloisem Volkmanem o jeho tvorbě a vztahu
k rodnému kraji. Dopoledne básník navštívil GJO, kde besedoval se studenty. Po besedě
v muzeu byly v prodeji autorovy práce a následovala autogramiáda.
19. 03. V Olomouckém kraji přišlo letos k zápisům do prvních tříd ZŠ celkem 6 973 dětí.
Loni jich bylo zhruba o šest desítek více. Na Olomoucku je situace ještě uspokojivá, jde
o 2 683 dětí (loni 2 591) a kapacita škol je dostačující, trend rovnoměrný, města tedy
nemusí plánovat do budoucna výrazné změny.
23. 03. Divadelní společnost Háta Olgy Želenské uvedla ve Velkém sále Záložny
francouzskou komedii Maurice Hennquina „Prolhaná Ketty“ v hlavních úlohách
s Mahulenou Bočanovou a Lumírem Olšovským. Šlo o poslední představení z divadelní
sezóny 2008/2009. Dá se konstatovat, že úspěšné, když si permanentní vstupenku pořídilo
již 210 zájemců a sál byl téměř zaplněn.
24. 03. Den vody na plaveckém bazéně ZŠ Vítězná, byl ve znamení závodů ve třech
kategoriích a štafetě. Ve všech kategoriích měla soutěž vždy na prvním místě plavce ze
ZŠ Vítězná a tato škola zvítězila i ve štafetě. Děti ze šesti zúčastněných škol byly odměněny
pořadatelem akce VHS Čerlinka.
24. 03. Knihovna Litovel ve spolupráci se Seniorklubem uspořádala besedu s litovelskou
básnířkou a spisovatelkou paní Jarmilou Cholinskou. Její dílo prezentovali ukázkami pan
Mirko Spurník st. a paní Věra Voříšková. Účastníci si mohli prohlédnout všechna již vydaná
díla autorky a na závěr došlo i na autogramiádu. Zajímavá akce prezentace
představitelky litovelského kulturního života.
24. 03. Po různých typech automatů se objevují i mlékomaty a jejich boom pokračuje.
Rada města Litovel odsouhlasila jeho zřízení, nyní se budou posuzovat technické nároky a
požadavky na jeho umístění. Dodavatelem bude nejpravděpodobněji soukromý
zemědělec Martin Zbořil z Veleboře, který dodává mléko i sýrárně Orrero ve Třech
Dvorech. Možná se konečně napijeme mléka a ne jen bíle obarvené vody?
25. 03. Zemětřesení na politické scéně ODS – po nepříliš šťastných výrocích na adresu
Židů, homosexuálů a obyvatel ČR se dva měsíce před volbami poroučí předseda strany
Mirek Topolánek. Výkonná rada strany ho donutila, aby se vzdal boje lídra, stáhla jej
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z 1. místa na kandidátce v Jihomoravském kraji. Proti Paroubkovi teď pravici povede Petr
Nečas. Takový krok těsně před volbami nemá v české politice obdoby!
28. 03. Noc ze soboty na neděli byla o hodinu kratší. Středoevropský čas se ve dvě hodiny
ráno změnil na letní a pro většinu z nás to znamenalo dát si hodinky o hodinu dopředu a
zvyknout si na změnu časového režimu. Stále více lidí se ale ptá, zda má tato změna ještě
nějaký hmatatelný význam.
29. 03. Blankety telegramů už brzy uvidíme jen v muzeu. Předchůdce esemesky, telegram,
skončil na České poště po 160 letech. Služba se ruší, protože ji využívalo jen pár tisíc lidí a
byla ztrátová. Nahrazuje ji „dopis on-line“ za průměrnou cenu 20,- Kč.
29. 3. – 3. 4. Velikonoční výstava ve Výstavní síni MK. Již tradiční akce spojená s prodejem
velikonočních ozdob, kraslic a dekorací doplněná výstavou dětských prací (ve spolupráci
s DDM).
30. 03. O dva týdny dříve než obvykle dorazili do Olomouckého kraje a tím i do našeho
města na komín kotelny první čápi bílí. Partnerky by měly dorazit až za pár dnů, je nutno
nejprve upravit a opravit hnízda a navíc, může ještě přijít i výraznější ochlazení. Ale příchod
jara je tak definitivně potvrzen!
30. 03. V krajském přeboru v kopané si Litovel stále drží pěkné druhé místo s 33 body. Zatím
má 10 výher, 3 remízy a 3 porážky a za vedoucí Mohelnicí zaostává o 3 body. V 1. lize
házené mužů je nyní Litovel na 8. místě se 13 body (16 utkání, 6 výher, 1 remíza, 9 porážek,
poměr gólů 424 : 445).
31. 03. Seniorklub uspořádal netradiční akci „Přivítání jara a loučení se zimou“ s hudbou a
tancem. Do Malého sálu Záložny se nějak vecpalo 74 seniorů a ještě se našel kousek místa
k tanci. Hudbu jim obstaral pan Milan Koupil z Vilémova, občerstvení bylo ve vlastní režii a
mnohým se pak ani nechtělo domů. Velmi povedená akce, senioři si ji přejí brzy
zopakovat!
02. 04. Bílá sobota ve znamení sněžení! Ani zbytek svátků nic moc, Velikonoční pondělí ve
znamení deště a vcelku nevlídné zimy. Letos se to hrubě nevyvedlo!
07. 04. Vernisáž výstavy fotografií Jiřího Hlavinky, člena fotoklubu Litovel. Ve Výstavní síni se
objevily fotografie z jeho cest po světě (Thajsko, USA, Itálie), ale i žánrové obrázky
z blízkého okolí. Výstava potrvá do 30. dubna.
07. 04. Česko je na 24 hodin středem světa. Hostí totiž summit prezidentů, který je
politickou událostí, jež v novodobé historii země nemá obdoby. Na summitu v Praze
přesně ve 12 hodin ve Španělském sále Pražského hradu podepsali Barack Obama a
Dmitrij Medveděv (prezidenti USA a Ruska) smlouvu o jaderném odzbrojení. O třetinu se
mají snížit počty ruských a amerických jaderných hlavic, klesne počet nosičů střel
(bombardérů, raket a ponorek), kterých smí země rozmístit jen 700. Chtějí tak přimět
zbytek světa, aby je následoval. Zatím se to ale moc nedaří. Dohoda velmocí se pro naši
zemi stala též dobrou reklamou.
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08. 04. Litovelské koupaliště v ohrožení, zastupitelé se znovu nedohodli! Na zasedání
Zastupitelstva města Litovle došlo opět k patové situaci. V únoru odhlasovanou variantu
nerezového vyhřívaného koupaliště nezrušili, zároveň ale její přípravu zablokovali tím, že na
ni neodsouhlasili peníze. To jasně dokázalo, jak moc otázka koupaliště rozdělila jeho členy
do dvou táborů, které se drží navzájem v šachu. Hlasování vždy končí nejtěsnějším
rozdílem a stále sílí hlasy, že i přes slíbenou dotaci 20 milionů, by se město muselo výrazně
zadlužit až 30 miliony korun, což v současné ekonomické krizi a hlubokém poklesu příjmů
města není asi příliš rozumné!?
09. 04. Koncert populárního pop-rockového zpěváka Petra Bendeho, skladatele a multiinstrumentalisty, finalisty soutěže Superstar se konal ve Velkém sále Záložny.
10. 04. Muzejní společnost Litovelska, o.s., uspořádala výlet do Bílé Lhoty a Řimic.
V Řimicích si na 35 účastníků prohlédlo pravoslavný kostel, v Bílé Lhotě římskokatolický
kostel a arboretum. Počasí bohužel akci příliš nepřálo, ale i tak se našlo 6 odvážných
seniorů, kteří přijeli na bicyklech.
10. 04. Po devatenácti letech má katolická církev nového primase. Kardinál Miloslav Vlk
předává symbolicky arcibiskupskou berlu Dominiku Dukovi z královéhradecké diecéze.
Podle analytiků bude církev pod jeho vedením otevřenější než dosud, nesleví však nic ze
svých tradic.
10. 04. Polsko je ochromeno tragédií - leteckou katastrofou u Smolenska, při které zahynul
polský prezident Lech Kaczynski s manželkou Marií a další elita národa. Kromě nich totiž
zahynulo 18 členů parlamentu, včetně 3 místopředsedů komor, sedm členů nejvyššího
velení armády, 3 náměstci ministrů, guvernér centrální banky, ombudsman, deset
církevních hodnostářů, 7 členů posádky a další. V zemi se mluví o nové Katyňské tragédii,
96 obětí se totiž mělo zúčastnit 70. výročí masakru, při kterém sovětská NKVD brutálně
povraždila na Stalinův příkaz na 22 tisíc polských důstojníků a intelektuálů. Hledají se viníci
tragédie a vyvstává otázka, jak je možné, že jediným letadlem cestovalo tolik pro stát
důležitých lidí? Katyň se pro Poláky stává nyní dvojnásob děsivým symbolem.
12. 04. Poslední z koncertů KPH v této sezóně se konal v Mladečských jeskyních, kde
Markéta Mazourová předvedla komorní skladby na netradiční bicí nástroje. Sponzorem
akce byla Vápenka Vitoul s.r.o. a koncert se uskutečnil za podpory Nadace Českého
hudebního fondu.
14. 04. V celorepublikovém srovnávacím výzkumu „Město pro byznys“, který pravidelně
hodnotí podmínky pro podnikání v regionech České republiky, se v průměrném pořadí
50 kritérií pro města v Olomouckém kraji umístila Litovel na 7. místě mezi třinácti městy.
Již potřetí se vítězem stalo město Prostějov, následováno Lipníkem nad Bečvou a Konicí.
Zajímavostí je, že našim sousedům z Uničova nějak došel dech, když se umístili až na
posledním místě?
14. 04. Francouzská divadelní komedie Pierra Chesnota: Penzion Ponorka přilákala do
Velkého sálu Záložny docela slušnou návštěvu. Bylo tomu snad i proto, že ve hře vystoupilo
12 pražských umělců a mezi nimi i populární Lukáš Vaculík, Jan Révai či Roman Štolpa,
známí z televizních seriálů a filmů.
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15. 04. ČSSD je v brejku a nad ODS vede v kraji 27 : 18! Podle průzkumu by vedle nich
uspěly v parlamentních volbách ještě TOP 09, Věci veřejné, KDU-ČSL a těsně na
pětiprocentní hranici je i SPO-Zemanovci. Deklarovaná účast ve volbách dosahuje
v Olomouckém kraji 71 %. Nejvíce jsou odhodláni účastnit se jich tradičně lidé starší 60 let
a voliči KSČM.
15. 04. Islandská sopka Eyjafjallajökull se probudila a chrlí tuny popela a tím ochromila
nebe – nelétá se téměř v celé Evropě. Kvůli úlomkům ledu a písku v ovzduší je uzavřena
řada letišť, včetně pražské Ruzyně. Ovlivnilo to i účast státníků na státním pohřbu polského
prezidenta, když mnohým udělala čáru přes rozpočet sopka a tím i uzávěra vzdušného
prostoru. Z ohlášených 69 delegací jich tam nakonec dorazilo jen 18.
17. 04. V Malém sále Záložny byl koncert nazvaný „Rock 3“ na kterém vystoupily kapely
VINNÝ STŘIK, KRAB ARAB, FRANCIS´DRAKE a KÁMEN.
21. 04. Seniorklub Litovel pozval na besedu zakladatele a dlouholetého sbormistra SPS
KANTIKA pana Vlastimila Nedomu a nynější vedoucí sboru paní Irenu Blektovou.
V zajímavém pásmu vzpomínek se objevily i hudební ukázky a k prohlédnutí byla alba,
především ze zájezdů do zahraničí. Výsledek: 35 spokojených posluchačů a dobrý pocit
prezentace těch, kteří pro litovelskou kulturu znamenají nezanedbatelný přínos.
21. 04. Koncert „Společná věc 2010“ v projekci 3D v Koncertním sále MK. Šlo o netradiční
koncert s tóny prastarého vodnářského zvonu, prý dle tradice starých lámů působícího
příznivě na duši i tělo. Vše vedl známý biotronik pan Tomáš Pfeiffer.
24. 04. Benzin za rok podražil o pět korun a cena poroste dál! Dnes natankovat litr
naturalu pod 30 korun už je v Česku téměř nemožné. Podle ekonomů bude další růst
nepochybný, především kvůli oslabování koruny vůči americkému dolaru. Zareagovali už i
první dopravci a ceny letí nahoru.
25. 04. Divadelní odbor Sokola Litovel uvedl premiéru hry podle knihy Zdeňka Jirotky
„Saturnin, k vašim službám“. V hlavních rolích vystoupili: Petr Škobrtal, Lukáš Malacka,
Martina Holínková a Miluška Calábková. Představení se bude ještě třikrát opakovat a pak
vystoupí soubor i v Lošticích. Výborný počin, konečně se i mimo rámec akcí MK v aktivní
kultuře zase něco děje!
27. 04. Známková revoluce: bez lízání, bez ceny! Česká pošta zavádí samolepicí známky
s písmeny A, E a Z (A pro Česko, E pro evropské země, Z pro zámoří). Způsobila tak velký
třesk milovníkům známek a my všichni si můžeme koupit první samolepicí známku
s populární Fifinkou z komiksového Čtyřlístku. Po ní by se měli objevit i Pinďa a Bobík a
vánoční pohlednice už by mohl zdobit i Myšpulín, notoricky známé postavičky komiksu.
28. 04. Cyklovýlet Seniorklubu směřoval do Lhoty u Nákla, Střeně, Červenky a Tří Dvorů a
cestu absolvovalo 27 spokojených účastníků. Jakpak by ne, když jim evidentně přálo
počasí a také otevřená restaurace „ U tří zlatých trojek“ ve Třech Dvorech.
31. 04. Byla otevřena výstava Expo 2010 v čínské Šanghaji. Naše expozice „Plody
civilizace“ představuje ČR jako atraktivní a prosperující místo, které unikátním způsobem
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přispívá ke tvorbě a uchování civilizačních hodnot, jako křižovatku, kam proudí myšlenky
kultury a technologie. Už zahájení ukázalo, že o náš pavilon bude enormní zájem.
02. 05. Místní organizace KDU-ČSL ve spolupráci s Římskokatolickou farností Litovel
uspořádala tradiční pouť u příležitosti svátku sv. Filipa a Jakuba v prostoru Staroměstského
náměstí. Na poutní mši svaté vystoupil se čtením evangelia i lídr strany pro parlamentní
volby, náměstek hejtmana Ing. Pavel Horák. Odpoledne na koncertním vystoupení se
objevily čtyři folkrockové kapely a v rámci koncertu proběhla prezentace a prodej
výrobků Mateřského centra Rybička. Byly zde lunaparky a jiné atrakce, stánkový prodej
poutního zboží i chutné občerstvení.
02. 05. Vzpomínková slavnost proběhla v Javoříčku, kde bylo 5. května 1945 zavražděno
38 zdejších mužů a vesnice pak vypálena. Tuto, dodnes ne úplně vysvětlenou tragédii
bude u památníku připomínat muzeum, naučná stezka a vyznačení původních cest či
základů vypálených stavení.
03. 05. Zazvonil zvonec a řeckému blahobytu na dluh je konec. Země je v krizi a před
bankrotem, a tak eurozóna je rozhodnuta mu půjčit (!?) téměř 3 biliony korun pro sanaci a
možnost financovat v příštích třech letech své potřeby. Občané za to zaplatí drastickými
škrty a to se jim ale vůbec nelíbí. Protestují, stávkují a jsou ochotni za každou cenu své
nadstandardní výhody bránit. Země, které musí částku poskytnout, jsou z toho v rozpacích
a nechápou rozhořčení Řeků.
05. 05. MK uspořádal autorskou výstavu Bořka Zemana „Kresba“ ve Výstavní síni. Úvodní
slovo pronesl prof. PhDr. Dušan Šimek, pedagog FF UP Olomouc. Zajímavě pak o své práci
promluvil sám autor.
06. 05. Koncert zpěváka Richarda Pachmana, zvaného „Český Vangelis“, se konal ve
vyprodaném kostele sv. Marka. Doprovodili jej houslista Vladimír Kirikov a sopranistka Dita
Hořínková. Velkou část vystoupení tvořila duchovní hudba.
10. 05. Start sezónních prací tlačí nezaměstnanost rekordně dolů a nabírání pracovníků ve
výrobních odvětvích je dobrou zprávou. Práce v zemědělství a stavebnictví způsobily, že
úřady práce v kraji opustilo na 3 800 nezaměstnaných. Bez práce však dále zůstává 11,5 %
obyvatel kraje – celkem přes 38 tisíc lidí.
11. 05. Seniorklub Litovel uspořádal autobusový zájezd na Buchlov, do Buchlovic,
archeoskanzenu v Modré a na Velehrad. Místa byla dávno vyprodána. Počasí
mimořádně akci přálo a spokojenost byla převeliká.
12. 05. Litovelské Pomoraví sužuje komáří kalamita. Až 60 komářích útoků minutu
napočítali ve Střeni hygienici. Podobně to vypadá v Hynkově, Příkazích i u nás v Litovli.
Bude se stříkat, zavřete si okna!
12. 05. Seniorklub Litovel ve spolupráci s MO KDU-ČSL uspořádal přednášku „Litovelské
kostely, kláštery a hřbitovy“, kterou v Malém sále Záložny přednesl litovelský historik a
patriot pan Lubomír Šik. Obrazový doprovod z historických materiálů připravil Mgr. Robert
Najman, předseda Muzejní společnosti Litovelska, o. s. Návštěva byla více než početná,
celkem 48 účastníků.
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14. 05. Jedna z největších ekologických katastrof u pobřeží Louisiany a Floridy. Denně zde
uniká 800 000 litrů ropy. Těžařský koncern British Petroleum jí mohl zabránit, věděl totiž, že
těžební plošina vybuchne. Za tři týdny, kdy se stále nedaří vrt uzavřít, už uniklo do moře na
15 milionů litrů ropy. Nadále jsou ohroženy miliony zvířat v tamní oblasti a je zdevastovaná
příroda.
16. 05. Severní Moravu a Slezsko zasáhly mohutné deště, kvůli kterým se začaly některé
řeky vylévat z břehů. Na některých místech napršelo během 24 hodin i více než 50 litrů
vody na metr čtvereční. Potíže nastaly v oblasti Beskyd, na Karvinsku a Opavsku,
především na Odře a Olši.
17. 05. Morava pod vodou! Nápor padesátileté až stoleté vody drtí sever Moravy, Slezsko,
ale i Zlínsko. Povodeň nabrala sílu pod vlivem tlakové níže Yolanda a prudký déšť rozlil
místní řeky a říčky a na dvaceti místech musel být vyhlášen třetí povodňový stupeň.
A povodeň má už i svou první oběť. Předpověď je hrozivá: pršet bude ještě celý týden!
18. 05. Záplavy dál ničí Moravu a připomínají rok 1997, i když nejsou tak katastrofální.
Voda opět zatopila vesnici Troubky, symbol povodní před 13 lety. Kde jsou slibovaná
protipovodňová opatření? Obrovský poldr u Teplic nad Bečvou se ještě ani nezačal
stavět.
18. 05. Zájezd MSL do Šternberka, Paseky a Jiříkova. Účastníci si prohlédli státní hrad,
bývalý augustiniánský klášter ve Šternberku, arboretum v Pasece a Pradědovu galerii
v Jiříkově. Zde je na 250 vyřezávaných plastik zvířat, betlém v životní velikosti se 138
sochami i obří dřevěný obraz Praděda a jeho říše. Všechny tři zmíněné dominanty jsou
zapsány do Guinessovy knihy rekordů.
19. 05. Voda postupně klesá, ale je tu nová hrozba – sesuvy půdy. Nasáklý pískovec sjíždí
po pevném podkladu, podmáčená půda se sesouvá a trhá. Takových míst je už víc než
deset a v ohrožení okolo 30 000 lidí, kteří by mohli mít velké problémy s vodou v případě
havárie.
20. 05. Povodně postihly i 21 obcí Olomouckého kraje a hasiči evakuovali přes 400 lidí.
Požádali jsme stát o peníze na odstranění následků povodní ve výši 15 milionů korun. Kraj
prý něco přidá, začaly sbírky a potřebné finanční prostředky hledají i postižená města a
obce. Je přislíbeno, že se otevře téma dalších protipovodňových staveb.
22. 05. Charita Šternberk – středisko Litovel – uspořádalo I. benefiční koncert na podporu
projektů Charity. V Koncertním sále MK vystoupil PS GJO Palora, houslový virtuos Helena
Kocůrková, Karel Kocůrek zahrál na staré historické hudební nástroje. Akce byla pořádána
pod záštitou Města Litovel a starosty MVDr. Vojtěcha Grézla; benefici podpořil také svou
účastí Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje. Škoda jen malé účasti
občanů, kterých se sešlo jen kolem 35.
23. 05. Zázrak na ledě: zlato! Po rozpačitém začátku Mistrovství světa v hokeji v Německu
naši hokejisté postupně porazili silná družstva Kanady, Finska a Švédska a ve finále i Rusko
2:1 po výtečném výkonu. Góly dali Klepiš a hrdinně bojující kapitán Rolinek, ruské střelce
zničil vynikající brankář Tomáš Vokoun. Svět píše: vyhrálo srdce a skromnost!
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24. 05. Nad katedrálou sv. Víta budou bdít držitelé 7 klíčů od klenotů. Po 18 letech skončily
soudní tahanice o Chrám sv. Víta. Prezident Václav Klaus a pražský primas Dominik Duka
se dohodli, že o správu nejvýznamnějšího kostela v zemi se podělí stát a katolická církev.
26. 05. Seniorklub Litovel uspořádal besedu s prof. RNDr. Bronislavem Hlůzou, CSc.,
známým mykologem a toxikomykologem. Tématem bylo „Houby, naši přátelé i nepřátelé“
a přes 35 účastníků si se zájmem poslechlo užitečné a zajímavé informace. Mnohé z nich
se týkaly přímo blízkých lesů v Litovelském Pomoraví, ke kterému má přednášející jako
loštický rodák a absolvent litovelského gymnázia velmi blízko.
27. 05. Všichni již obdrželi Soubor hlasovacích lístků pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a z Litovle v nich můžeme najít několik kandidátů: Viktora Kohouta
(13. místo – Věci veřejné); Ing. Jaromíra Koláře (3. místo – Konzervativní strana); Kamila
Veselého (23. místo – KSČM); Miloslava Číhala (10. místo – ČSSD); Hedviku Weberovou, DiS
(23. místo – ČSSD) a Jarmilu Rozsypalovou (22. místo - KDU-ČSL).
28. - 29. 05. Vzpoura voličů! Víkendové volby do Poslanecké sněmovny přinesly zemětřesení v české politice. Velké strany ztratily statisíce hlasů a úspěch slavily TOP 09 a Věci
veřejné. Lidovci a zelení mizí z parlamentu, z politiky se stahuje i Zeman. Levice sice
zvítězila, ale současně drtivě prohrála a Jiří Paroubek odstoupil z čela ČSSD. Pravice se
rozdělila - a uspěla!
29. 05. Konečné výsledky voleb: ČSSD 22,08 %, 1 155 267 hlasů, 56 křesel; ODS 20,22 %,
1 057 792, 53; TOP 09 16,7 %, 873 833, 41; KSČM 11,27 %, 589 765, 26; Věci veřejné 10,88 %,
569 127,24; KDU-ČSL 4,39 %, 229 717; Strana práv občanů Zemanovci 4,33 %, 226 527. Další
strany už měly pod 4 % hlasů. Volební účast nebyla nejvyšší, jen 62,6 %.
29. 05. Výsledky voleb v Litovli: ČSSD 28,25 %, Věci veřejné 15,31 %, ODS 14,84 %, KSČM
13,15 %, TOP 09 9,15 %, KDU-ČSL 5,80 %, SPO Zemanovci 5,03 %.
29. 05. Pivovar Litovel uspořádal pohodovou FREE jízdu Litovelským Pomoravím pod
heslem „Kdo nesleze, vyhraje!“ Start byl ve 14 hodin v areálu pivovaru a během jízdy
čekalo na účastníky plnění zábavných úkolů, po skončení zábavný program a soutěže,
exhibiční show skokanů – mistrů ČR – na trampolíně, ochutnávky piva Litovel FREE a
bohatá hudební produkce.
01. 06. S výsledky voleb je spokojeno více než 50 % lidí a téměř 60 % by si přálo sestavení
středopravicové vlády. Asi 85 % si naopak myslí, že výsledek je vyjádřením nespokojenosti
s politikou ODS a ČSSD. Na jednom se však shodli téměř všichni: je dobře, že šéf ČSSD Jiří
Paroubek skončil. Myslí si to 85,3 % občanů.
02. 06. Vernisáž výstavy fotografií Radka Opluštila „Doteky světla a slov – Photographia
poetica“ ve Výstavní síni MK. Úvodní slovo pronesl starosta města MVDr. Vojtěch Grézl a
potom se představil sám autor, člen Fotoklubu Litovel. Výstava potrvá do 30. 6. 2010.
02. 06. V pořadí již čtvrté vystoupení Hanácké ambasády „Přendite si splknót“ s hlavními
protagonisty – Zdeňkem Braným, Jaromírem Hlavinkou a Petrem Linduškou, doprovázené
Hanáckó mozekó
bylo vedeno mottem „bodem oklézet harampádi“. Přes třicet
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nadšených posluchačů odměnilo vystoupení srdečným potleskem. Další pořad je přislíben
na 22. 9. 2010.
04. 06. Blesková dohoda o vládě? ODS, TOP 09 a Věci veřejné podepsaly dohodu
o sestavení koaliční vlády a lídr ODS Petr Nečas byl pozván na Hrad a obdržel pověření
k sestavení nové vlády. Sociální demokraté se smiřují s odchodem do opozice.
05. 06. „Toulky Litovelským Pomoravím“ – 11. ročník turistického pochodu určeného pro
pěší i cykloturisty. Pořadatelem byl Klub českých turistů TJ Tatran Litovel a Rodičovské
sdružení při ZŠ Jungmannova. Počasí bylo překrásné a účast docela slušná – 253 účastníků,
z toho 141 cyklistů.
05. 06. Běžci World Harmony Run (Světového běhu harmonie) dorazili do Litovle. Jde
o nejdelší štafetový běh s hořící pochodní, jehož cílem je rozvíjet mezinárodní přátelství
a překonávat kulturní, národnostní a politické hranice. Trať běhu je delší než 56 000
kilometrů a vede přes území více než 80 národů. Přijetí proběhlo u ZŠ Jungmannova, kde
účastníky uvítal místostarosta Petr Šrůtek.
05. 06. Dětský den v Nové Vsi se vydařil. Občanský výbor jej připravil ve spolupráci
s místními fotbalisty. Šlo o různé soutěže, táborák a „Bobříka odvahy“. Celá akce byla
v duchu „Z pohádky do pohádky“ a dokonce i průvodci jednotlivých pohádkových
soutěží byli oblečeni v maskách.
07. 06. Velká voda v Olomouckém kraji spláchla miliardu – škody, které napáchala
květnová povodeň, jsou sečtené. Rozvodněné řeky poničily majetek především na
Přerovsku a Hranicku a zasáhly celkem 35 měst a obcí. Extrémní deště podmáčely na
některých místech regionu půdu natolik, že dochází k jejím sesuvům. Geologové jich
zaznamenali deset a například zcela uzavřená je z tohoto důvodu silnice spojující Úsov a
Medlov.
09. 06. Seniorklub Litovel uspořádal cyklovýlet „Za loštickým tvarůžkem“. Překrásné počasí
a slušná účast (19 seniorů). Trasa přes Nové Zámky, Nové Mlýny, Doubravice a Moravičany
je zavedla do Loštic, kde si nejen poseděli v zahrádce hospůdky na náměstí, ale také
nakoupili místní specialitu do zásoby. Zpátky se vydali přes Řimice a úspěšné občerstvení
absolvovali u sobáčovského rybníka. Všeobecná spokojenost!
11. 06. Začíná 31 dnů fotbalové horečky a Mistrovství světa v Jižní Africe se na několik
týdnů stává jednou z nejsledovanějších událostí. „Bude to nejkrásnější turnaj v dějinách,“
slibují pořadatelé. Čeká se ale rizikový šampionát, vždyť tato země je nechvalně proslulá
svou zločinností.
12. 06. Celoměstská slavnost „Hanácké Benátky“ na náměstí a v parku Míru. Krásné
počasí, jen ke konci narušila program prudká bouře. Ohňostroj na závěr ale byl realizován.
Hlavní hvězdou programu byla zpěvačka Petra Janů se skupinou Golem a David Koller
s Kollerbandem. Více viz v kapitole Slavnosti.
14. 06. Je to smutné! Urny i s popelem zemřelých mizí v posledních týdnech ze hřbitovů na
Litovelsku, například v Cholině, Senici, Chudobíně nebo na Bouzově. Zmizely už dvě
desítky uren a případy se zabývá policie. Vzhledem ke škodě nepřesahující hranici pět tisíc
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korun jsou jednotlivé případy řešeny jen jako přestupky. Měděné obaly ani urnové vložky
se zpopelněnými ostatky se zatím nenašly. Nač zlodějům budou, když prodat je oficiální
cestou je velmi složité. Majitelé sběren kovů totiž nesmějí takovou měď pod vysokou
pokutou a hrozbou odebrání licence vykupovat.
15. 06. Po třech letech a jednom dni již potřetí prezident Václav Klaus se ženou Livií zavítal
do Olomouckého kraje. Tentokrát se na Litovel nedostalo, ale během 3 dnů pobytu
návštěva zhlédla řadu měst a obcí, mimo jiné Zábřeh, Bouzov, Náměšť na Hané, Čechy
pod Kosířem, Prostějov, Přerov, Rokytnici či Hustopeče nad Bečvou. Základnou bylo
krajské město Olomouc. Paní Livie zvláště ocenila srdečné přijetí delegace v Nákle a
Příkazích.
16. 06. I po 29. kole krajského přeboru v kopané se naši muži drží v popředí tabulky. Jsou
zatím třetí, ale na druhou Mohelnici již ztrácejí jen jeden bod. Zatím 18 x vyhráli, 4 x
remizovali, 7 x prohráli a mají na kontě 58 bodů.
19. 06. Muzejní společnost Litovelska uspořádala autobusový zájezd „Historie dopravy“,
kdy účastníci postupně shlédli Muzeum kočárů a Hasičské muzeum v Čechách pod
Kosířem, zahradní železnici ve Střížově i Veterán muzeum ve Slatinicích.
20. 06. Hubené měsíce průmyslových zón jsou prý pryč a míří do nich nové firmy.
Uničovský areál už je plný, ten náš mezi Nasobůrky a Vískou má ještě volné asi čtyři
hektary. Město má v plánu co možná nejdříve přilákat firmu, která by zaměstnala větší
množství pracovníků, především žen. Zatím našlo v areálu práci u jednotlivých firem asi 180
osob.
21. 06. Ve 13:28 začalo astronomické léto, počasí však spíše připomíná podzim a tropická
vedra mají přijít až na začátku prázdnin.
23. 06. Seniorklub Litovel uspořádal opět setkání s představiteli Města Litovel ve Školní
jídelně Studentů. Dostavilo se celé vedení města i ředitelka MK Bc. Hana Vogelová.
Seniorů se sešlo na 70 a protentokrát byl pozván i hudebník, občerstvení bylo doplněno
pivem i vínem, a tak nálada byla více než dobrá. Všechny dotazy na hosty byly řádně a
beze zbytku zodpovězeny.
24. 06. Na nechráněném železničním přejezdu v ulice Javoříčská došlo ke střetu osobního
vlaku s nákladním autem. Nehoda se obešla bez zranění, škodu vyčíslila Drážní inspekce
na 150 000 korun. Znovu se naskýtá otázka, k čemu ještě musí dojít, aby se začaly řešit
litovelské přejezdy?
26. 06. MK a Vodácká restaurace Loděnice uspořádaly minifestival živé hudby „IV.
FOLKOVÉ POMORAVÍ“, kde vystoupili: A. M. ÚLET (dřevěný pop), Vesna V. Cáceres
(písničkářka a akordeonistka) a NEZMAŘI (folková legenda) v jam session. Areál byl plný
příznivců tohoto typu hudby a pořad dokázal životaschopnost takových akcí.
28. 06. V denním tisku (MF DNES) se objevil článek „O budoucnosti koupaliště v Litovli
zřejmě rozhodnou volby“, který dokumentoval naprosté rozdělení příznivců a odpůrců
nerezového koupaliště, na které by bylo možno získat dotaci až 20 milionů korun. Odpůrci
zadlužení města argumentují jinými potřebnými investicemi, především do kanalizace,
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komunikací, rekonstrukce náměstí a životního prostředí. Nové zastupitelstvo tak bude hned
na počátku čekat pěkné dilema.
02. 07. První akcí Litovelského kulturního léta byl večer se skupinou „Piňovští kanci“, který
přilákal na nádvoří MK (kde se letos bude konat i následujících 7 večerů) asi stovku
posluchačů, kteří se k hudbě aktivně přidali a rozezvučeli celé náměstí známými hity.
03. 07. Další akce LKL – skupina KELT GRASS BAND – hudba s keltskou duší – přitáhla sice
menší počet návštěvníků, ovšem nezklamala, a pro milovníky tohoto hudebního žánru
znamenala krásný zážitek.
06. 07. Na multižánrový festival Zahrada 2010 v Náměšti na Hané, největší akci svého
druhu v republice a největší kulturní akci v Olomouckém kraji, přijelo do zdejšího lesoparku
na 24 tisíc diváků. Pestrý program festivalu byl plný hvězdných koncertů.
08. 07. Pobyt v nemocnici výrazně podraží! Poplatek za den péče se má zvýšit z nynějších
60 minimálně na 100 Kč. I tak bude nemocniční ubytování přibližně desetkrát levnější, než
jsou skutečné náklady nemocnice. Zatím není jasné, jak pomoci sociálně slabým.
09. 07. V rámci Litovelského kulturního léta na nádvoří MK vystoupili dixielandový HB BAND
a v sobotu pak folková skupina NOACO. Návštěvnost byla průměrná.
10. 07. Už je jasno! V rámci aktivit Arcibiskupství olomouckého se otevře i mateřská škola
v našem městě. Definitivně se bude jmenovat Svatojánek s kapacitou 25 dětí a jsou pro ni
adaptovány prostory bývalé školky a poté školy na ulici Vítězná. Úpravu prostor provede
Litovelská stavební a její předseda představenstva pan Jakub Hradil je také hlavním
sponzorem. Provoz by měl být zahájen 1. 9. 2010.
11. 07. Olé! Španělé vládnou fotbalu! Nejdříve opanovali Evropu, teď celý svět! Na
mistrovství světa v Jihoafrické republice v prodloužení porazili Nizozemce 0:1 a stali se
poprvé fotbalovými šampiony.
12. 07. Symbol Hané, Cholinská madona, získá dvojnici. Soška z let kolem roku 1420 v roce
1996 zmizela z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Cholině a byla propašována do
zahraničí. V roce 2006 byla objevena ve Vídni a po dlouhých tahanicích se roku 2009
vrátila do Česka, byla zrestaurována a její kopie je znovu na svém místě. „Tato socha je
spojena s mým životem“, vyznává se starosta dr. Grézl, který pochází z nedaleké Loučky.
13. 07. Už je to tady. Firmy začaly opět nabírat nové lidi – ekonomika ožívá a podniky
začínají dostávat více zakázek. Přesto je stále v kraji 34 915 nezaměstnaných a procento
nezaměstnanosti 10,5. Krajské statistiky jsou stále třetí nejhorší v zemi.
14. 07. Ve věku 82 let zemřel v Brodku u Přerova pan Zdeněk Janků, dlouholetý předseda
MěNV Litovel. Již od roku 1973 byl poslancem MěNV, členem pléna a finanční komise, od
1. 12. 1976 byl zvolen předsedou a tuto funkci vykonával až do října 1988, kdy jej vystřídal
RSDr. Lubomír Vymětal.
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14. 07. Plánovaná akce Seniorklubu – cyklovýlet do Horky nad Moravou se vlastně
nekonal. Bylo totiž kolem 35 °C a tak i ti, kteří se k odjezdu dostavili, to nakonec vzdali.
Alespoň organizátor pan Mirek Fendrych to vzdát nechtěl, a tak se na cestu vypravil sám,
a vše za necelé dvě hodiny zvládl.
16. 07. Další dva koncerty LKL – nejprve vystoupila v country večeru skupina COKOLIV a o
den později cimbálovka Šumica. Druhý koncert sice překvapil silný déšť, ale ani diváci, ani
hudba se nevzdali a dotáhli příjemný večer plný „zpěvavých pěsniček“ až do zdárného
konce.
17. 07. Počasí se zase zbláznilo. Ze silného deště se ve 21:15 stala obrovská bouře a
během noci pak teploty poklesly až o 15 °C!
19. 07. Volby do zastupitelstev obcí a měst budou 15. a 16. října 2010 a strany už zbrojí
před válkou o radnice. Po květnových volbách se mohou bát i nových „hráčů“ – TOP 09
a Věcí veřejných. To u nás v Litovli asi nehrozí, ale aktivizují se nové subjekty, například
Moravané či Nezávislí II. – sportovci.
22. 07. Senioři na zájezdu! V rámci akce Olomouckého kraje „Seniorské cestování“ plný
zájezdový autobus členů Seniorklubu Litovel navštívil město Jeseník a Priessnitzovy lázně.
Tam si nejen všichni prošli kolonádu, ale v rámci programu si vyzkoušeli i nordic walking.
To vše, včetně oběda, za částku 190 Kč!
23. 07. V rámci akcí Litovelského kulturního léta vystoupily na nádvoří MK rocková a
folková skupina RAMAHE BAND a o den později pak čistě rocková skupina ŽÁROVKY
Z BRIDGE STREET. Celkově lze akce LKL hodnotit jako přínosné a oživení kulturního života v
„okurkové sezóně“ je kvitováno kladně.
26. 07. Ve většině měst Olomouckého kraje je již zavedeno čipování psů, především tam,
kde psi nebyli označeni tetováním. Mnozí si to pochvalují – v případě zaběhnutí je možno
ihned najít majitele, mnozí to naopak považují za zbytečnou buzeraci. Jak se s tím
vyrovnáme u nás?
27. 07. Žijeme stále více na dluh? „Zabaveno!“ – majetek letos polepí exekutoři páskou jen
v našem kraji 50 000 lidí. Desítky milionů korun dluží lidé i firmy za pokuty, poplatky, sociální
pojištění zaměstnanců či nájemné v městských bytech. Ve srovnání s minulými léty
dlužníků stále přibývá.
30. 07. Náhle a neočekávaně zesnul bývalý předseda Městského národního výboru,
dlouholetý zastupitel města a člen Finanční komise RSDr. Lubomír Vymětal, ve věku
pouhých 65 let.
06. 08. Počasí si dělá, co chce. Ve 4 hodiny v noci se ozvala rána jako z děla, spustila se
ukrutná bouře a až do dopoledních hodin liják. To ten srpen pěkně začíná!
14. 08. Velká akce Pivovaru Litovel – „Litovelský otvírák“ se konala již pošesté a přilákala
kolem 10 tisíc návštěvníků a pivo z 68 píp teklo proudem. Součástí akce byl i cyklistický
závod BOBR BIKE v délce 50 kilometrů. Pro noční bouřku se závod změnil v boj s bahnem
pro 212 závodníků. Více v kapitole Slavnosti.
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18. 08. Litovel znovu musí řešit problém nepopulární objížďky. Oprava dvou menších mostů
v Dukelské ulici na zhruba 4 měsíce uzavře část silnice. Objízdná trasa pro osobní auta a
hromadnou dopravu povede ve směru od Olomouce přes Palackého ulici kolem
pivovaru. U restaurace U Zeleného stromu se budou spojnicí vracet na původní trasu.
Náklaďáky nad 12 tun nejspíš čeká podstatně delší objížďka přes Řimice a Nové Zámky.
To se hrubě nelíbí především vedení Litovelské cukrovarny, kam v době kampaně míří
denně zhruba stovka aut.
23. 07. Přes 580 podnikatelů a živnostníků v Olomouckém kraji hodnotilo v anketě „Město
pro byznys“ konkurenční prostředí, byrokracii či dostupnost pozemků v jednotlivých
městech. Dopadli jsme ne moc dobře. Jen jedna třetina je u nás spokojena s dostupností
pozemků a prostor pro podnikání, jen 13 % je spokojeno se změnami na trhu práce, ale
máme však nejnižší byrokratickou zátěž. Proto je plánováno rozšíření stávající průmyslové
zóny o pět hektarů a stavba bytů, aby zde lidé měli zázemí.
26. 08. Solární šílenství – hromadné budování fotovoltaických elektráren, které mají zajištěn
lukrativní výkup energie na dobu 20 let po 12 Kč za kWh – bude znamenat zdražení
elektrické energie možná až o 22 %. Mnohé podniky se bojí, že je zdražení energie položí,
nejásají ani domácnosti. K solárnímu boomu přitom nemuselo vůbec dojít, pokud by
poslanci už minulý rok schválili, že regulační úřad může v případě nutnosti výrazně seškrtat
výkupní cenu „slunečního“ proudu.
27. 08. V pořadí již třetí setkání s europoslancem Ing. Janem Březinou se tentokrát
uskutečnilo po Pardusce a Rampachu na Třesíně, v místě zvaném Plavatisko. Počasí akci
pořádané Mikroregionem Litovelsko vůbec nepřálo, a tak nejpočetnější byla skupina
cyklistů Seniorklubu Litovel v počtu 11 lidí. Diskuse o EU byla ovšem podnětná a přínosná, a
tak se můžeme těšit na shledání na některém z dalších „vrcholů“ v regionu.
30. 08. V krásném prostředí Mladečských jeskyní vystoupil na akci pořádané MK Miroslav
Gabriel Částek, člen laického sdružení sv. Dominika s meditací o smyslu života (s hudebním
doprovodem) pod názvem Citadela. Šlo o části díla Antoine de Saint-Exupéryho, ve
kterém se snaží odhalovat smysl věcí, světa i života. Šlo o poslední akci v jeskyni, jejíž
prostory čeká dlouhodobá rekonstrukce. Generálním sponzorem byl Ing. Ladislav Vitoul,
který tyto akce podporuje pravidelně.
01. 09. Je první školní den a skutečně první pro 96 600 dětí. Takže do školních lavic usedne
o 3 000 prvňáků více než loni. Podle ministra školství Josefa Dobeše je to ale jen dílčí
zlepšení. Vždyť před deseti lety jich nastupovalo 120 000!
01. 09. Výstavy po krátké odmlce opět začínají, a to vernisáží autorské výstavy fotografií
Zdeňka Diviše (dokument, reportáž) ve Výstavní síni MK. Možnost výstavu navštívit je až
do konce měsíce září.
01. 09. Původní zápal seniorů, kteří chtěli na cyklovýlet každý měsíc, nějak ochladl.
Směrem na Hynkov a Příkazy se nejelo a čtyři dostavivší se nakonec volili jen cestu do
Choliny, ale mohli konstatovat, že pivo tam mají jako křen.

40

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2010
03. 09. MK spolu se sponzorem Mikroregionem Litovelsko pozvali občany do areálu
Nových Zámků u Litovle na vystoupení populární skupiny MAXIM TURBULENC. Odpoledne
to byly písničky pro děti, v pozdním odpoledni písničky z CD „ČECHO DECHO“ a večer
minizábava s rockovou skupinou STORN. Alespoň protentokrát akci přálo počasí, nepršelo.
03. 09. Komáří kalamita neustupuje, kraj na ni posílá další peníze. K přemnožení komárů
přispěly silné jarní záplavy a pomoc je poskytnuta mimo jiné Litovli, Olomouci, Střeni,
Příkazům a Náklu. Podle odborníků jsou největším líhništěm lužní lesy CHKO Litovelské
Pomoraví.
03. 09. Průměrná výplatnice už v našem kraji ukazuje 20 239 Kč. Přestože lidé v regionu
zaznamenali oproti prvnímu pololetí roku nárůst mezd o 461 korun a nominální hodnota
mzdy rostla dokonce o 1,2 procentního bodu rychleji než v celé ČR, zůstáváme v tabulce
krajů stále na třetím místě od konce.
04. 09. Síť vybavených kempů a tábořišť chce na řece Moravě vybudovat sdružení Krásná
Morava. První z nich by měli mít vodáci k dispozici už příští rok v Nových Mlýnech, Hynkově,
Olomouci a právě u nás v Litovli. Podle jejich propočtů by mohlo za šest měsíců vodácké
sezóny splavit řeku Moravu 45 až 70 tisíc lidí, zatímco dnes jde maximálně o tři tisícovky.
U nás se toto občanské sdružení pokusí pozvednout úroveň stávajícího tábořiště
sportovního vodáckého klubu TJ Vodní sporty.
06. 09.
První koncert cyklu Kruhu přátel hudby přinesl mimořádný zážitek, když
v houslovém recitálu vystoupil Ivan Ženatý, kterého doprovodil klavírista Igor Ardašev.
Velká škoda, že měli jen slabou návštěvu asi 35 posluchačů. Je to bohužel již pravidlem, že
vystoupení v Koncertním sále neláká tolik, jako ve varně pivovaru či jeskyních v Mladči.
Přitom úroveň obou umělců byla na vysokém stupni.
11. 09. Litovelské slavnosti v rámci VII. ročníku EHD měly motto „Duše památek“ a dle
možností se pořádající Agentura BAVI snažila ukázat jich maximum. Počasí akci přálo a na
hlavní scéně na náměstí bylo možné slyšet skutečné špičky současné hudební produkce,
např. slovenskou skupinu NO NAME nebo momentálně snad nejpopulárnější kapelu
Čechomor. Druhá scéna byla před Muzeem Litovel a po městě též různé akce
doprovodného programu. Podrobněji v kapitole Slavnosti.
13. 09. V plném proudu je „léčení“ Olomouckého rybníka. Dělníci posekali rákosí,
odborníci z CHKO sesbírali všechny ropuchy zelené a teď se začíná odklízet bahno a
nánosy. Pokud půjde vše hladce, rybník by se měl již v prosinci znovu napouštět. Během
prací dojde i ke zpevňování břehů, obnově ostrůvku a k rekonstrukci přívodního
napájecího kanálu.
14. 09. Kudy nakonec povede cyklostezka? Ve Třech Dvorech nyní protestují proti tomu,
co kdysi sami vymysleli! Původně ji chtěli přes les, ale ta by byla jen z dusané hlíny. Teď
sepisují petici, kterou už podepsalo 240 lidí. Ta žádá, aby trasa vedla podél silnice do
Litovle – je kratší a využily by ji děti při cestě do školy i ostatní občané k cestě do
zaměstnání či jen tak do města. Vše bude ještě „na dlouhé lokte“ – jde o území CHKO a
složitý bude i výkup pozemků!
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17. 09. Kraj ruší dvě železniční tratě a jednou z nich je i ta naše – do Mladče. Provoz je
neefektivní, musí se šetřit! Zatím trať využívali především turisté, kteří si jeli prohlédnout
Mladečské jeskyně. Prý si lidé ale nemusí zoufat – kraj slibuje, že železniční dopravu nahradí
autobusy. Koleje zůstanou a je možné, že tuto kapacitu bude chtít někdo využít?
19. 09. Městský klub za spolupráce s Mikroregionem Litovelsko pozval do Kulturního domu
v Bílé Lhotě skupinu ABBA REVIVAL - POP STARS a dobře udělal. Byly vypraveny dva
autobusy a jízdenka už byla v ceně vstupenky za „lidovou cenu“ 20 Kč. Nabito a
natřískáno, velký sukces! Takové akce skutečně táhnou, lidé se chtějí bavit!
22. 09. Další program Hanácké ambasády “Přendite si splknót”, tentokrát na téma
“Možské v domácnosti” přilákal do Koncertního sálu MK kolem 40 diváků. Škoda, že jich
nebylo více, kdo nepřišel, může litovat. Kromě již osvědčených bavičů – Zdeňka Braného,
Petra Lindušky a Jarka Hlavinky se představili i hosté: pan Winkler z Kostelce na Hané a
klučina Martin z Hodlec (Odrlic). Opět doprovázela Hanácká mozeka a srandy byl kopec.
Těšíme se na jejich další vystoupení v březnu 2011.
23. 09. Zájezd Seniorklubu Litovel do Luhačovic byl jako obvykle
naplněn hned po ohlášení, počasí krásné a lázeňské město
Kolonáda, lázeňské domy, přehrada, chutný oběd a dobrá
nebudou finanční prostředky na něco podobného. Snad to
na zájezd do divadla do Olomouce?

velmi úspěšný. Autobus
vítá otevřenou náručí.
nálada. Škoda, že už
ale bude ještě stačit

25. 09. MSL ve spolupráci s Muzeem Litovel uspořádala přírodovědnou vycházku
s názvem “Houby našich lesů”, kterou vedl vynikající mykolog a mykotoxikolog
prof. RNDr. Bronislav Hlůza, DrSc. Zájemci v počtu 24 se sešli v 9 hodin za železničním
přejezdem ve směru na Královou a prošli krásnou Doubravou. Přece jen, i když už končilo
období houbařských žní, našli toho poměrně dost. Na závěr vycházky došlo k určování
nasbíraných hub a u některých i k překvapení, že to co bez zájmu míjeli, jsou velmi chutné
a jedlé houby.
25. 09. Na náměstí si připravila předvolební akci ODS pod názvem “Modré dopoledne
aneb táto, mámo, pojď si hrát”. Na pořadu byla pohádková diskotéka, dětské soutěže,
obličejové malování. K dispozici byl skákací hrad a pro všechny děti připraven dárek.
Snad to straně pomůže k dobrému výsledku v komunálních volbách?
27. 09. Města na Olomoucku vyzývají své obyvatele, aby si dali do pořádku označení
svých nemovitostí, jinak riskují mastnou pokutu. Nejen, že to vyžaduje zákon, ale při hledání
adresy mohou tápat kromě distributorů volebních lístků také pošťačky a příští rok zase
statistici při sčítání lidu. Podnětem k aktivaci byly nepochybně komunální volby a
doručování hlasovacích lístků.
30. 09. Proběhlo závěrečné 33. zasedání Zastupitelstva města Litovle, které svolal jako
poslední v tomto volebním období starosta města MVDr. Vojtěch Grézl. Náplň byla
klasická, hlavně rozpočtové změny a hospodaření s majetkem města. Škoda, že se
nedařilo zajišťovat větší účast občanů města. Nedocenili totiž možnost být nejen dobře
informováni, ale také vystoupit v diskusi k problémům. Většinou se na zasedání objevili jen
ti, jejichž kauza byla projednávána, poté často jednání opustili.
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01. 10. MF DNES hodnotila končící volební období šéfů radnic ve 120 městech, kde
dostávali známky z osmi předmětů – jako ve škole (chování politiků, úroveň zdravotnictví,
míra bezpečnosti, čistota města, otevřenost radnice, kvalita dopravy, podpora kultury a
podpora sportu). Ve srovnání celkových výsledků vycházejí výrazně lépe menší města
oproti těm krajským (s výjimkou Olomouce, která s průměrnou dvojkou, tabulku vede).
Mezi deset nejlepších starostů s průměrem 1,55 se na desátém místě v republice umístil náš
starosta dr. Vojtěch Grézl! Pochvala za výborný výkon!
01. 10. Podobnou anketu uspořádala MF DNES i v rámci kraje. Olomoucký primátor Martin
Novotný si vysloužil od redakce v průměru dvojku. Náš starosta dr. Grézl jej s průměrnou
známkou 1,5 předběhl, když bodoval takto: chování 1, zdravé město 1, bezpečné město
2, čisté město 2, vlídné město 2, doprava 2, kultura 1, sport 2, spolupráce s CHKO 1. Mezi
starosty kraje byl na 1. místě spolu se šumperským starostou Zdeňkem Brožem. Za svou
dlouholetou prací se může obrátit s hrdostí.
01. 10. Kdy už bude těm neštěstím konec? Opět se na železničním přejezdu v Litovli střetl
nákladní vlak s osobním vozem. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, viníkem byl
motorista. I když je přejezd zabezpečený jen výstražnými kříži, je na něm, aby se přesvědčil,
zda nejede vlak. Škoda na automobilu byla kolem deseti tisíc korun.
02. 10. Za slunného počasí, ovšem po období vydatných dešťů se uskutečnil již 16. ročník
extrémního závodu štafet BOBR CUP. Na start se postavilo na 250 tříčlenných družstev a
celé klání bylo soubojem s bahnem, studenou a prudkou řekou. Podrobněji viz v kapitole
Slavnosti.
02. 10. V restauraci Modrá hvězda se konal již 4. historický sraz Staroměšťáků na kterém po
slavnostním zahájení zazněly zdravice a moc se vzpomínalo. Po společném fotografování
následovala beseda o proměnách Starého Města s historikem panem Lubomírem Šikem,
prohlídka lokality a pak povídání při dobrém pivečku. Užitečná tradice!
03. 10. “Zázrak pod koši! Stříbrné Češky!” – to je velký titulek z novin. Kruh se uzavřel? Od
Česka k Česku, od medaile k medaili. Juniorským zlatem v Brně 2001 vše začalo,
senzačním dospělým stříbrem z Karlových Varů to letos (zatím) končí. Basketbalistky si
úspěch doslova vydřely, když se na světovém šampionátu probojovaly až do finále,
teprve tam prohrály s týmem USA o 20 bodů.
06. 10. Seniorklub Litovel uspořádal ve spolupráci se ZŠ Vítězná besedu s názvem “Jak to
všechno vlastně bylo”. O 50leté historii Dětského pěveckého sboru “Mládí” hovořila jeho
zakladatelka a sbormistryně Mgr. Božena Halvová. Beseda byla doplněna řadou ukázek
z vystoupení sboru doma i v cizině. Na 35 účastníků akce bylo nadšeno a také trochu
dojato.
06. 10. Ve Výstavní síni MK byla úspěšná vernisáž Mgr. Jany Motlové pod názvem “Cesty
hledané a nalézané”, kde autorka předvedla celou šíři své práce: obrázky, ilustrace,
malbu a hedvábí i keramiku. Doprovodný program pařížských šansonů připravili Iva
Kevešová a MUDr. Schmalz. Průvodní slovo si připravil výtvarník Jiří Zapletal. Součástí akce
byla i autogramiáda spisovatelky a básnířky paní Jarmily Cholinské. Většinu jejích knih totiž
ilustrovala právě paní Jana Motlová.
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06. 10. Tento den byl v Litovli zvláště bohatý na události, protože na plavecké učebně
ZŠ Vítězná se konala Plavecká soutěž měst. Pořadatelem byla agentura Sprint pod záštitou
Českého olympijského výboru. Litovel se soutěže zúčastnila již potřetí a v žebříčku
15 soutěžních měst se umístila na pěkném 7. místě, když během dne si celkem
309 účastníků odplavalo trasu 100 metrů.
07. 10. Divadelní komedii “Na správné adrese”, první v rámci divadelní sezóny, sehráli
ve Velkém sále Záložny členové pražské divadelní skupiny Háta. Jasně nejlepším byl
Martin Zounar, ale i ostatní herci sklidili bouřlivý aplaus. Velký sál byl zaplněn bez
posledních tří řad. Slušný začátek divadelní sezóny 2010 – 2011.
07. 10. Po akcích ODS i KDU-ČSL uspořádala na náměstí předvolební mítink. Dopadla
stejně jako ti před ní a další potom – typický byl nezájem občanů. Jen děti si vzaly balonky,
suvenýry a bonbony. Což je dosti málo. Uvidíme, jak dopadne účast v komunálních
volbách!?
10. 10. Anonymní pamflet “Občana města Litovle” se objevil ve všech dopisních
schránkách. Nikoho nešetřil, jistá slova uznání měl pro KDU-ČSL a hlavně ODS, což
naznačilo, odkud asi vítr fouká. Nejvíce se obul do Nezávislých a poukázal na četné
případy, kdy toto uskupení mnozí použili jako výtah k moci. Nakolik to ovlivní výsledky
voleb, uvidíme!
11. 10. Solární horečka vrcholí, týdně přibývá stovka elektráren! Posledních 81 dnů
solárního šílenství, tj. období, kdy mohou majitelé solárních elektráren po připojení získat
štědré výkupní ceny, se krátí. Stejně běží čas i vládě, aby vymyslela, jak zmírnit dopady
solárního boomu na cenu proudu a na hledání skutečných viníků tohoto nenormálního
stavu.
12. 10. Karel Kahovec a Viktor Sodoma se skupinou GEORGE and BEATOVENS ve Velkém
sále Záložny zahráli milovníkům tohoto typu hudby především známé písně Pavla Nováka:
Hvězdičko blýskavá, Povídej, Náhrobní kámen a další a sklidili obrovský potlesk. Návštěva
jen průměrná.
13. 10. V 1. lize házené mužů je po 3. kole mužstvo Litovle na 6. místě se dvěma body,
s jednou výhrou a dvěma porážkami. Snad se do konce sezóny zlepší a bude bojovat
o vedení?
14. 10. V letošním roce si připomínáme 60 let významného litovelského závodu PAPCEL.
Jeho minulost i současnost je prezentována na výstavě v Muzeu Litovel, která byla
slavnostně otevřena 12. 10. Za přítomnosti vedení akciové společnosti a jimi pozvaných
hostů. Další den byli pozváni současní zaměstnanci podniku a poté byla výstava
zpřístupněna veřejnosti. Muzejní společnost Litovelska ve spolupráci s Muzeem Litovel,
Letopiseckou komisí a Seniorklubem v rámci Dne otevřených dveří připravila exkurzi, kterou
vedl vedoucí marketingu Ing. Tomáš Otáhal. Kolem 35 účastníků bylo spokojeno a
překvapeno technickým vybavením závodu a hlavně moderními metodami konstrukce.
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15. - 16. 10. Komunální volby do zastupitelstva, které vybralo 25 volených členů
znamenaly značnou obměnu v jeho složení a významně ovlivní i obsazení postů
na radnici. Zapsaných voličů bylo 8 167, odevzdaných obálek 3 715, což znamená volební
účast 45,51 %. Platných hlasů bylo 81 029 a znamenaly, že vítězem voleb se stalo Sdružení
nezávislých kandidátů, které získalo 6 mandátů, následované SNK - občané a sportovci
Litovelska (5), ČSSD (5), ODS (4), KSČM (3) a KDU-ČSL (2). Strana Moravané, dosáhla jen
3,58 % hlasů a žádný mandát nezískala. Podrobně o volbách v kapitole Komunální volby.
15. - 16. 10. Ve 27 obvodech proběhly senátní volby a nejúspěšnější stranou prvního kola
je ČSSD. Do rozhodujícího druhého kola postoupilo 22 z 27 jejích kandidátů. Protože
neobhajují ani jedno křeslo, mohou jen získat. Dali si ambiciózní cíl – získat 12 senátorů, což
by jim zaručilo většinu. Kandidáti ODS postoupili v 19, TOP 09 v 5, KDU-ČSL ve 3, Věci
veřejné v 1 obvodě. Zbývající 4 postupující jsou nestraníci. V Olomouci půjdou do druhého
kola Martin Tesařík (ČSSD) s 34,5 % a Jan Hálek (ODS) 20,4 % hlasů v prvním kole.
18. 10. První ohlas výsledků voleb v Litovli v tisku: “ 79letý matador politiky sahá po křeslu
starosty už popáté! Vojtěch Grézl stojí v čele Litovle 16 let. Ve volbách skončil třetí.” Sám
uvedl, že pokud bude navržen na starostu, bránit se nebude. Fakt, že se v komunální
politice pohybuje už řadu let, nepovažuje za handicap.”Nejsem odtržený od reality, to na
malém městě ani nejde. Nemám pocit, že bych se zastavil!” Uvidíme, jak dopadnou
koaliční jednání.
18. 10. Druhý koncert KPH, který se uskutečnil za podpory Nadace Českého hudebního
fondu a Nadace Bohuslava Martinů, přivedl do města špičkové umělce GUARNERI TRIO
(Ivan Klánský – klavír; Čeněk Pavlík – housle; Marek Jerie – violoncello). Zahráli skladby
Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. Na 35 příznivců
klasické hudby bylo s uměleckým zážitkem více než spokojeno.
20. 10. Pavel Žalman Lohonka uspořádal folkový koncert ve Velkém sále Záložny. Ozvaly
se písně z nového alba a známé hity z posledních let. Zaplněno bylo prvních sedm řad,
diváci spokojeni. Akce MK.
21. 10. Výsledky voleb ukazují, že křížky od voličů mnohdy znamenaly skok přes matadory
přímo mezi zastupitele. Na mnoha místech dali zkušeným, ale okoukaným politikům
“na frak” lidé, kteří něco znamenají a kandidovali jen “do počtu”. Tak “skočili” do
zastupitelstva z pozic označovaných často jako “vycpávka” kandidátky a převálcovali už
neoblíbené politiky. I u nás se tak stalo – můžete se přesvědčit v kapitole o volbách.
22. 10. Jasní vítězové a přehledná situace po komunálních volbách, to by mělo vládnout
radnicím a magistrátům, ale platí jen málokde. Povolební jednání, zárodky nových koalic,
rodící se překvapení – to se nevyhnulo ani naší Litovli. Jednalo se horečně, situace se
měnila každou chvíli a na přetřes se dostávaly hlavně personální otázky. Rozhodlo se dnes
večer – vítězné Sdružení nezávislých kandidátů spojí síly s ČSSD, novým Sdružením
nezávislých kandidátů - Občané a sportovci Litovelska a KDU-ČSL, a tak si zajistí
18 mandátů ve 25 členném zastupitelstvu. Starostou se má stát Ing. Zdenek Potužák (SNK),
místostarostou Petr Šrůtek (ČSSD) a neuvolněným místostarostou Jaroslav Skála (SNK- OSL).
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23. 10. Vláda chce zavést darovací daň na emisní povolenky pro elektrárenské firmy a
několikanásobně vyšší daně za půdu, na které stojí sluneční elektrárny. Počet solárů totiž
překročil očekávání. Je jich v provozu už kolem 11 tisíc a celkový instalovaný výkon je 890
megawatů. Proud tak podraží asi o 5,5 % a na solární boom se tak složíme všichni.
25. 10. Senát je poprvé v historii Česka oranžový. Sociální demokracie získala v druhém
kole voleb do horní komory vytoužených 12 křesel z 27 nově zvolených. Celkem jich má
41 z 81, a má tak v Senátu těsnou většinu. Může tím zpomalit projednávání zákonů a
přibrzdit reformy vládní koalice. ODS získala jen 8 křesel, TOP 09 pouze dvě a Věci veřejné
utrpěly největší porážku, když nezískaly žádné. O druhé kolo senátních voleb nebyl podle
očekávání velký zájem, přišlo jen 24,64 % lidí oprávněných volit.
25. 10. Před 6 lety prohrál, nyní z druhého kola senátních voleb v Olomouci vyšel sociální
demokrat Martin Tesařík jako vítěz. V boji s Janem Hálkem z ODS, který získal jen 45,21 %
hlasů, zvítězil s 54,78 % hlasů při volební účasti 26,43 %. Už před volbami se v Olomouci
vedly diskuse nad tím, zda může zvládat obě pozice – tedy senátorskou i hejtmanskou. Jak
to nakonec dopadne, nikdo zatím neví.
27. 10. Ve Výstavní síni MK se konala beseda se spisovatelkou a básnířkou paní Jarmilou
Cholinskou „Jak publikují slabozrací a nevidomí“. Účast kolem 25, vše velmi zajímavé!
31. 10. Ve 3:00 se Česko a další evropské země vrátily ke středoevropskému času, noc
proto byla o hodinu delší. V následujících dnech se bude, tedy pokud jde o pohled
na hodinky, o 60 minut dříve rozednívat a naopak o hodinu dříve stmívat. Nakolik je tento
přechod nutný, se vedou obsáhlé diskuse. U nás byl poprvé letní čas zaveden v době
války v letech 1915 a 1916, druhé války 1940 až do roku 1949 a potřetí jsme si začali
posouvat dvakrát ročně hodinky v roce 1979, a to v důsledku ropné krize a energetických
problémů.
01. 11. Rovných 100 let se dožila litovelská občanka paní Anežka Vybíralová, a je
v současné době nejstarší obyvatelkou Litovle. Pozornost této mimořádné události
věnovali představitelé ML, Správa sociálního zabezpečení Olomouc i Ministerstvo práce a
sociálních věcí. Takto vysokého věku se naposledy dožila v roce 2003 paní Anežka
Janečková, rovněž litovelská občanka.
02. 11. Schváleno. Vyšší daně, nižší dávky pro rodiny! Koalice prosadila v „legislativní
nouzi“ velké změny v dávkách, zvýšení daní i omezení stavebního spoření. Sociální
demokracie napadne všechny změny u Ústavního soudu. Ten tak rozhodne, zda se
porodné či třeba rodičovská sníží skutečně už od ledna.
02. 11. V Malém sále Záložny proběhla zajímavá beseda cestovatele Václava Arnoše „To
nejlepší z jižní Indie“, doplněná fotoprojekcí. Akce proběhla v rámci „Týdne vzdělávání
dospělých“.
03. 11. „Krajina luhu“ – vernisáž soutěže vyhlášené k 20. výročí založení CHKO Litovelské
Pomoraví. Zúčastnilo se 21 fotografů z Moravy a celá kolekce je skutečně mistrovsky
uspořádána, je působivá, zajímavá. Jednu z cen obdržel i pan Miroslav Pinkava, člen
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litovelského Fotoklubu, který byl také oceněn za nejzajímavější snímek. Nebývale bohatá
návštěva vernisáže, včetně vedení CHKO a ML.
03. 11. Seniorklub Litovel uskutečnil zajímavou exkurzi do Pivovaru Litovel. Sešlo se na
padesát zájemců, které podnikem provedl pan Grecman.
03. 11. V Koncertním sále MK spojením vynikajícího zpěváka M. Prokopa, nadžánrového
kytaristy L. Andršta a všestranného houslisty J. Hrubého proběhl úspěšný koncert tohoto
tria.
10. 11. Ve Velkém sále Záložny předvedli Jana Paulová a Pavel Zedníček parádní výkony
v představení divadelní sezóny MK „Zamilovat se“. Není v ní téma prvoplánové komedie,
ale je zde obrovské množství humoru, který oba protagonisté předvedli ve dvojrolích
milenců i manželů. Autorem díla je dramatik Noel Coward, úspěšný byl i stejnojmenný
americký film z roku 1984.
11. 11. KPH při MK Litovel uspořádal koncert Pražského kytarového tria ve varně Pivovaru
Litovel za generálního sponzoringu tohoto podniku. Bohatá návštěva, nevšední zážitek.
11. 11. Litovelské zastupitele si vzalo na paškál vydání MF DNES v článku „Litovel rozhádalo
koupaliště, jednání zatím skončila patem“. Ti se sice shodují, že město moderní bazén
potřebuje, podle některých ale má být jeho oprava levnější. Koupaliště je už od roku 1998
jedním z hlavních témat předvolebních slibů všech politiků, ale je jasné, že definitivní
rozhodnutí bude ležet až na nově zvolených zastupitelích města.
11. 11. Všech 25 zastupitelů vzešlých z komunálních voleb složilo svůj slib, nikdo z nich svůj
mandát náhradníkovi nepostoupil. Do Rady města Litovle, která bude mít včetně starosty
a dvou místostarostů 7 členů, byli zvoleni: Miloslav Číhal a Hedvika Weberová z ČSSD,
MVDr. Vojtěch Grézl za SNK a MUDr. Alena Šromová za KDU-ČSL. Předsedou finančního
výboru byl zvolen Viktor Kohout, předsedou kontrolního výboru Ing. Gabriel Ošťádal.
11. 11. Ustavující zasedání Zastupitelstva města Litovle bylo pro mnohé šokem. Po volbách
začala koaliční jednání, která poslala do opozice nejen KSČM, ale celkem překvapivě i
ODS. Vše se zdálo být dohodnuto, jenže při volbě došlo k překvapení. Zvoleni byli
místostarosta Petr Šrůtek, neuvolněný místostarosta pan Jaroslav Skála, Rada města Litovel
i výbory. Ovšem volba starosty města skončila patem a nový starosta zvolen nebyl.
Podrobněji o tomto problému v samostatné kapitole Komunální volby 2010.
13. 11. Deset let existence Olomouckého kraje oslavil Krajský úřad Olomouc Dnem
otevřených dveří. Bez krajské samosprávy je dnes už těžké si představit život na střední
Moravě a v Jeseníkách. Hodně se změnilo k lepšímu, ale objevily se také skandály se
zmanipulovanými výběrovými řízeními a aféry okolo řízení na opravu silnic aj. Mnozí se
dodnes s jeho existencí nesmířili a považují je za zbytečný mezistupeň řízení.
16. 11. Populární slovenský komik Ander z Košíc, což je pseudonym Jána Pisančina,
rozesmál svými anekdotami a komickými výstupy Velký sál Záložny. Šlo o dvouhodinový
zábavný program laskavého lidového humoru ve specifické podobě východoslovenského
dialektu. O hudební vstupy se v duchu slovácké dechovky postaralo duo Galánečka.
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16. 11. Pietní vzpomínka ke státnímu svátku Dne boje za svobodu a demokracii, na níž si
studenti a občané našeho města připomínají výročí 17. Listopadu, se konala tradičně před
Gymnáziem Jana Opletala, k jehož pomníku byly položeny pamětní věnce.
22. 11. Litovelští sportovci drží velmi dobré pozice! V 1. lize házené mužů jsou na 1. místě
s počtem 12 bodů (8 zápasů, 6 výher, 2 porážky; 226:195 gólů), ve volejbale žen jsou naše
hráčky ve 2. lize na 3. místě se 24 body ze 14 utkání (10 výher, 4 prohry, 35:17 setům).
23. 11. Ekonomika kraje se poněkud potápí – za prvních deset měsíců padlo již 69 firem a
v žebříčku bankrotů je kraj na druhém místě. Je to téměř o polovinu více než za stejné
období v minulém roce. Kraj doplatil na zaměření svých podniků – hojně je zde zastoupen
sklářský, textilní a strojírenský průmysl, na který krize dopadla nejvíce. I proto je u nás třetí
nejvyšší míra nezaměstnanosti v ČR. Lidé bez práce nemají na utrácení a méně nakupují.
24. 11. Učitelka ZŠ Jungmannova Petra Bazalová vyhrála interaktivní tabuli díky projektu
„Ivoš“. Tak se povedlo dovybavit školu moderním zařízením, které zvyšuje kvalitu
vyučování.
24. 11. Koncert známého vokálního seskupení „4TET“ (Jiří Škorpík, Dušan Kollár, Jiří Korn,
David Uličník) se konal za značného zájmu diváků ve Velkém sále Záložny.
25. 11. Město na druhý pokus zvolilo starostu. Po neúspěšném prvním pokusu noví
zastupitelé zvolili v klání Mgr. Blahoslava Papajka (ODS) a Ing. Zdenka Potužáka (SNK),
o jediný hlas, druhého z jmenovaných. Blíže v samostatné kapitole Komunální volby 2010.
26. 11. Litovelsko je v nemilosti Českých drah a jeho cestující občané by si měli nový jízdní
řád prostudovat co nejpodrobněji. Ruší se kdeco. Jde o trať do Mladče, ubude spojů do
Litovle a v Července nebudou zastavovat některé rychlíky (především na hojně
používaném spoji Brno – Jeseník). Mezi Červenkou a Litovlí se intervaly prodlouží na dvě
hodiny, pouze ve špičce budou jezdit každou hodinu. Koleje do Mladče ale povedou dál
a časem se na ně snad osobní vlaky vrátí?
26. 11. Ve vestibulu MK se uskutečnil již 13. ročník prodeje vánoční hvězdy. Akci pořádalo
SDRUŽENÍ ŠANCE – sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí
při Dětské klinice FN v Olomouci. S prodejem pomohli i studenti GJO. Těch, kteří přispěly
těžce nemocným dětem, bylo skutečně hodně, díky jim!
27. 11. Je to neuvěřitelné – Mateřská škola Gustava Frištenského slaví 50 let od svého
založení. U této příležitosti se konal den otevřených dveří, byla připravena i výstavka
dochovaných fotografií, pozváni byli zaměstnanci školy i ti, kteří jí prošli na besedu a
vzpomínání o letech dobrých i horších.
27. 11. ADVENTNÍ TVOŘENÍ – to je název již zavedené tradice výroby vánočních ozdob.
Ve Velkém sále Záložny se sešly především ženy, které toto tvoření zajímá. V ceně 50 Kč
byl nejen vstup, ale i základní materiál.
30. 11. Večer módy 2010 - tak byla nazvána velká módní přehlídka Modelingové
agentury STYL Olomouc, která se konala ve Velkém sále Záložny. Byly předvedeny nové
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modelové kolekce, módní doplňky, trendy účesů i make-upu. Zájem, především žen, byl
značný.
02. 12. Muzeum Litovel a Muzejní společnost Litovelska, o.s. uspořádaly přednášku na
téma „Čarodějnické procesy“. O tématu pohovořila studentka Univerzity Palackého Bc.
Zuzana Haraštová, která nejen zmapovala výskyt procesů v českých zemích, ale
vzpomněla i na dílko pana Josefa Bezděčky, známého litovelského historika „Litovel a
procesy s čarodějnicemi“.
03. 12. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí ozářilo vystoupení dětských
sborů ze ZŠ Jungmannova – DPS Úsvit; ZŠ Vítězná – DPS Mládí; dramatického kroužku
Rolnička (ZŠ Jungmannova), dramatického souboru Zvoneček (ZŠ Vítězná), Dětského
domova Litovel; ZŠ Nasobůrky a Trubačů z Doubravy).
03. 12. MK ve spolupráci s Mikroregionem Litovelsko, MAS Moravská cesta a Haná
uspořádal nevšední adventní slavnost v Bílé Lhotě. Barockové oratorium předvedl
pěvecký sbor PALORA v kostele sv. Kateřiny a součástí akce byl i minijarmark. Škoda jen,
že akci nepřálo počasí – nepodařilo zaplnit dva autobusy, které odvážely zájemce
zdarma.
04. 12. Nevšední kulturní zážitek – „Vánoční koncert 2010“ Václava Hybše s orchestrem ve
Velkém sále Záložny se nesl v duchu oslav 75. narozenin dirigenta a 50. výročí založení
orchestru. Hosty byli přední operetní zpěvačka Iveta Dufková, vynikající houslistka Hana
Hložková, tanečník, herec a zpěvák Vlastimil Harapes a další. Repertoár byl pestrý a jistě
potěšil všechny nadšené posluchače.
05. 12. IV. slet čertů, Mikulášů a andělů na náměstí přinesl opět mnoho veselí. Proběhla
tradiční soutěž masek pro děti i dospělé, profesionální bubenická show JUMPING DRUMS,
originální ohňové vystoupení agentury Morgenstern, „Ježíškova pošta“. Na závěr byly
vyhodnoceny nejlepší masky a předány hodnotné ceny.
08. 12. EDDIE STOILOW – kapela jiné reality. Tak byl prezentován koncert pro všechny
mladé nejen věkem ve Velkém sále Záložny. Šlo o příjemný moderní pop s prvky world
music.
08. 12. Stávka, která měla být největší za posledních dvacet let, skončila fiaskem. Proti
snižování platů ve státní sféře se mělo podle odborářských bossů zapojit 148 tisíc lidí,
ovšem skutečnost byla úplně jiná. Na protestní mítinky ve 20 městech přišlo jen pár stovek
demonstrantů. Prezident Klaus se právem odborářům vysmál.
11. 12. První z předvánočních akcí v Husově sboru – vystoupila zde se svým programem
Hanácká mozeka.
13. – 20. 12. Prodejní vánoční výstava ozdob a dekorací spojená s výstavkou dětských
prací v Koncertním sále MK Litovel a výstava Studia ATELIÉR – prodejní výstava litovelských
výtvarníků ve Výstavní síni MK jsou již tradičními a oblíbenými předvánočními akcemi.
14. 12. Pivovar Litovel připravil na trh vánoční speciály. Letos nejde jen o tradiční litovelský
13 ° Sváteční speciál, ale i o novinku - tmavý ležák Litovel Premium Dark. Ten nedávno
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obdržel zlatou medaili v soutěži Evropská pivní hvězda v Norimberku na veletrhu Brau
Beviale 2010.
15. 12. Méně peněz na silnice, vyšší daň z příjmu. Sto dvanáct poslanců vládní koalice
schválilo ve třetím čtení státní rozpočet na rok 2011. Příjmy státu mají dosáhnout 1 044 a
výdaje 1 179 miliard korun. Na provoz a investice si stát bude muset vypůjčit 135 miliard,
což představuje 4,6 % očekávaného HDP.
16. 12. Vánoční čas v Husově sboru – v pořadí druhá akce – koledy zazpíval DPS Mládí
(ZŠ Vítězná).
18. 12. Georgius Zrunek: Vánoční pastýřská mše (Mše k svátku Narození páně) - Velký sál
Záložny. Vystoupil smíšený pěvecký sbor Hany Kaštanové se sbormistryní Květoslavou
Folprechtovou; Dívčí komorní sbor ZUŠ Uničov s vedoucí Hanou Holínkovou; Komorní
orchestr Uničov s dirigentkou Janou Zámečníkovou a se sólovými party Halina Holínková,
Emilie Zajni, Jan Valušek a Pavel Maška. Velký sál byl plný, účinkujících bylo kolem 140!
Sponzoři akce – Město Litovel, Husův sbor, ZŠ Jungmannova a Autoškola Skála.
20. 12. Hitem novinových zpráv jsou výpovědi lékařů, kteří chtějí k 1. 3. 2011 odejít
pracovat většinou do ciziny. Výpověď prý dalo již 3 513 lékařů, nejčastěji chirurgové,
internisté a anesteziologové. V našem kraji je to 157 lékařů, jen z FN Olomouc tak v rámci
celostátní výzvy „Děkujeme, odcházíme“ učinilo 115 z nich. Ministr Heger přesto nevěří, že
skutečně všichni odejdou.
21. 12. Třetí z akcí Vánočního času v Husově sboru – Dětský pěvecký sbor Zvoneček a
Dramatický kroužek. Návštěvníci si mohli prohlédnout Hanácký betlém akademického
malíře, litovelského rodáka Františka Doubravy, který jej vytvořil kolem roku 1925.
21. 12. Tomáš Kočko + orchestr se svou world music s kořeny v Beskydách slaví úspěchy
doma i v zahraničí a v kostele sv. Marka si jej měla možnost poslechnout i litovelská
veřejnost. Tuzemští kritici orchestru říkají beskydští Chieftains či moravské Jethro Tull a jde
skutečně o specifický žánr hudby. O to více to ocenili naši fajnšmekři v docela hojném
počtu.
25. 12. Vánoční koncert KANTIKY v kostele svatého Marka. Krásná vánoční atmosféra,
spokojení posluchači.
26. 12. Muzeum Litovel a Muzejní společnost Litovelska, o.s. uspořádaly již VI. ročník akce
„Oživlá řemesla“. Slavnostní náladu vytvářela i Hanácká mozeka a horký čaj (na požádání
i s rumem), svařené víno a řemesla v činnosti. Pan Kabelík se ženou jako obvykle lili olovo,
paní Motlova malovala na hedvábí, Miluška Hlavinková předváděla keramiku, v činnosti
byl švec, stolař, kuchařka. Pletly se šály, paličkovaly krajky. Bylo možno se občerstvit
chlebem se sádlem a škvarky, vánočkou či vánočním cukrovím. Venku byla k dispozici
dobová lukostřelnice a v přízemí výstavka PF a vánočních motivů. Nálada výborná, venku
pěkně mrazivo!
27. 12. Aby nám až tak veselo nebylo, máme tady vyhlášku o zvýšení místního poplatku
za domovní a komunální odpad. Ten se zvyšuje o 20 Kč na částku 500 Kč na rok
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pro jednoho obyvatele. Další změnou je termín splatnosti poplatku – lidé jej musí
jednorázově uhradit nejpozději do 30. června 2011.
28. 12. S účty v příštím roce asi nejvíce zahýbe voda. Vodné a stočné podraží v tuzemsku
podle jednotlivých regionů většinou kolem 5 – 7 %. Naopak teplo a plyn od ledna
v některých regionech mírně zlevní. Účty za elektřinu stoupnou v průměru o 4,6 %. Tak
vesele do dalších dní!
31. 12. Největší radost lidem v uplynulém roce podle průzkumu MF DNES udělaly zlaté
medaile hokejistů na mistrovství světa (55,8 %) a zlaté olympijské medaile Martiny
Sáblíkové (55,8 %). Zdá se, že co Čech, to sportovní fanoušek? Třetí a čtvrté místo
v průzkumu obsadili politici, ale jinak, než by si přáli. Z odchodu Mirka Topolánka z čela
ODS se raduje 44,8 % dotázaných, z konce Jiřího Paroubka jako šéfa ČSSD má radost
35,2 % lidí. Za jediný rok se vyměnila celá politická garnitura. Je to příslib do budoucna?
31. 12. V Litovli, stejně jako na mnoha dalších místech, končil rok 2010 vcelku klidně.
Rachejtle bouchaly, ale klasický ohňostroj chyběl – šetří se! Byl by to pro naše město klidný
a téměř bezproblémový rok, kdyby jej nenarušilo zemětřesení komunálních voleb. Ale
snad i toto je dobré nakročení do dalších let? Uvidíme! Tak všechno nejlepší do roku
2011!!!

4. DEMOGRAFIE 2010
Krize se tak či onak dotkla asi každého v této zemi. A kdo loni věřil, že světlo už bliká
na konci tunelu, byl šokován špatnými zprávami ministerstva financí. Jak se tedy letos žilo
u nás v Česku, jak to vypadá s reprodukcí v běžné české rodině? Snad to tak zlé nebude?
Porodnice jsou stále vytížené, babyboom zatím nekončí. Loňský rok byl v počtu dětí
rekordní, letos je silnější. Jen matky nám „stárnou“ a první dítě rodí o pět let později než
v roce 1990. Podle statistik je nastávajícím maminkám v průměru 33 let, a jsou tedy o tři
roky starší než před deseti lety. Věk žen u prvního porodu obecně narůstá. Podle Českého
statistického úřadu je nyní rodičkám v průměru 27 let, zatímco v roce 2000 to bylo 25 a na
začátku 90. let 22. Mít dítě ve vyšším věku přes určitá nebezpečí nemá jen zápory. Starší
matky říkají, že jsou klidnější, trpělivější, ale také finančně zajištěné, častěji mívají stabilní
vztah.
V březnu tohoto roku byly zveřejněny tabulky k možnému výpočtu výživného
(od května by se k nim mělo přihlížet!). Nový návod, jak výživné vypočítat, se většinou líbí
matkám a protestují proti němu otcové. Obě skupiny čekají zvýšení alimentů. Podle ČSÚ
stojí výchova desetiletého dítěte kolem 7 000 Kč měsíčně. Tři tisíce pět set by však platil
podle tabulky na alimentech jen rodič s čistým platem přes 23 000 Kč. Tolik většina Čechů
zdaleka nemá – průměrný čistý plat nedosahuje ani dvaceti tisíc, navíc ho zvyšují lidé
s extrémními příjmy. Výdaje na děti se také dají srovnat s výdaji na dospělého člena
domácnosti – co méně stojí jejich oblečení či jídlo, o to více rodiče zaplatí za kroužky
či školy. Podle výpočtů je však návrh stále výhodný pro platící otce. Vychází z jejich příjmů,
dítě však potřebuje podle statistik víc.
51

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2010
Jen pro zajímavost: pokud jedno dítě žije v úplné rodině, potřebuje průměrně
125 000 Kč ročně, tedy téměř 10,4 tisíce měsíčně. V rodinách se dvěma dětmi stojí každé
z nich v průměru 103 000 Kč a jedno ze tří dětí v rodině vyjde 76 000 Kč za rok. I v rodinách
s nejnižšími příjmy stojí desetileté dítě 4 000 korun měsíčně. V neúplné rodině se náklady
logicky zvyšují, například výdaje na bydlení či provoz auta se přepočítávají na méně lidí
(rodič, který se odstěhuje, své náklady za bydlení a dopravu platí jinde). Desetileté dítě
v neúplné rodině stojí v průměru 7,5 tisíce měsíčně, zatímco v úplné rodině ho rodiče uživí
za 6,5 tisíce korun (18leté dítě vyjde na dvojnásobek!).
Deset milionů lidí žilo v Česku už přesně před sto lety a stejně jich zde žije přibližně i
dnes. To číslo se výborně pamatuje a snad každý ho dokáže vychrlit. Do budoucna se
s tím však kvůli klesající porodnosti počítat nedá. Bereme v úvahu i fakta, že muži vždycky
umírali v průměru dříve než ženy a statistici jim kratší život předpovídají i nadále - letos
narozeným chlapcům 74,2 oproti 80,1 roku u dívek. I když v posledních letech se mužům
délka života prodlužovala více než ženám. Ženy o sebe vždy více pečovaly, ale teď se o
sebe více starají i muži. Je více léků, přestávají kouřit a starají se o své zdraví. Důležitá je
ovšem i genetika. Pro srovnání ještě v roce 1920 činila předpokládaná délka dožití pro
novorozence - i kvůli vysoké dětské úmrtnosti - 47 respektive 49,6 roku!
Klesající porodnost, stoupající úmrtnost a stárnoucí obyvatelstvo. Tak to bude
v našem kraji vypadat příštích pětapadesát let, alespoň podle odhadů, které v lednu 2010
zveřejnil ČSÚ. V roce 2065 by podle něj mělo žít v regionu o pětinu lidí méně než dnes, což
představuje úbytek téměř sto dvaceti tisíc obyvatel. Průměrný věk se zvýší z necelých
čtyřiceti na padesát let. Kromě toho bude na sto dětí do 14 let připadat téměř tři sta lidí
starších 65 let, a na sto ekonomicky aktivních obyvatel přes 110 dětí a důchodců. Přesnost
čísel ale může být různá, protože počítají s určitým stálým nebo pozvolným vývojem a
nepředpokládají žádné velké nepravidelnosti, jako je například současná ekonomická
krize. Ke zpomalení úbytku obyvatel kraje je zde nutné udržet především mladé lidi a ať se
nám to líbí či ne, smířit se s přistěhovalci. To jediné může nepříznivé vyhlídky pozitivně
ovlivnit.
V roce 2009 byl poměr narozených a zemřelých ještě kladný – v regionu se narodilo
více než sedm tisíc dětí a zemřelo 6 700 obyvatel (3 330 mužů a 3 370 žen). Nejčastějšími
příčinami úmrtí byly více než v padesáti procentech nemoci oběhové soustavy, necelou
čtvrtinu pak tvořily zhoubné nádory. V kraji se narodilo celkem 7 134 dětí, chlapců a dívek
přitom bylo téměř stejně. Z toho prvorozených bylo přes tři a čtvrt tisíce a druhorozených
téměř 2 800. Rekordně nízké také byly počty sňatků a rozvodů. Za první letošní půlrok byly
zprávy celkem optimistické – narodilo se 3 446 dětí, což je o 78 osob více, než kolik
za stejnou dobu zemřelo. Jenže. Celkový počet obyvatel přesto klesl, a to hned o jednu
pomyslnou vesnici s téměř pěti stovkami obyvatel. Zní to nelogicky? Kdepak. Z regionu se
totiž odstěhovalo 2 358 lidí a za svůj nový domov si pak některou z obcí vybralo jen 1 794
zájemců. Takže v konečném součtu i přes dozvuky porodního boomu zůstane minus. Příčin
je řada, proto musíme jen stereotypně opakovat – nedostatek pracovních nabídek a
ekonomické postavení Olomouckého kraje.
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Toto konstatování je bohužel dlouhodobé: mezi léty 1994 až 2009 ubylo kraji 9 023
obyvatel, to je, jako by zmizela celá Mohelnice. A čísla stále nejsou příznivější. Už na konci
března žilo v kraji celkem 641 714 lidí, což je o 327 méně než na začátku roku, za úbytek
může migrace v rámci krajů ČR (zhruba 86 %), do ciziny se odstěhovalo necelých 15 %. Tím
chceme dokázat, že jde o komplexnější problém a bez oživení a následného zvýšení
výkonnosti ekonomiky jej půjde vyřešit jen těžko. Koncepce a realizace musí jít shora,
to znamená od vlády, ministerstev až na regionální úroveň.
Pro naši dobu je typická i krize svateb. ČSÚ zveřejnil informaci, že u nás ubývá
svateb natolik, že ještě nikdy od konce první světové války jich nebylo tak málo. Loni se
vzalo 47 900 párů, zatímco v roce 1975 jich bylo dvakrát tolik. Nejmenší skupiny z takto
sezdaných párů tvořili lidé, kteří za sebou neměli žádné manželství. Zvýšil se průměrný věk
lidí, kteří se rozhodli pro první svatbu – mužům bylo téměř 32 a ženám 29 let. Počet
uzavřených manželství klesl, procento dětí přicházejících na svět mimo manželský svazek
se logicky zvýšilo. Jako ostatně každý rok za posledních dvacet let. Je jich již kolem 35 %!
Typickou českou neprovdanou matkou je žena se základním vzděláním z ekonomicky
slabého regionu, kterou si partner nebyl ochoten vzít. Tyto ženy rodí na 80 %
mimomanželsky narozených dětí. Matky ze slabších sociálních skupin se často nevdávají i
kvůli vyšším sociálním dávkám.
„Protože vše proběhlo v souladu s českým právním řádem, prohlašuji vaše
registrované partnerství za právoplatně uzavřené“. Tuto větu potvrzující vznik svazku mezi
dvěma lidmi stejného pohlaví už v našem kraji od poloviny roku 2006 slyšelo 39 párů
(gayové 25, lesby 14). Střední Morava se tak počtem registrovaných partnerství řadí
na sedmé místo v Česku. Tento vývoj téměř nikdo nepředpokládal. Částečně to může být
způsobeno tím, že muži jsou na vztahy více fixovaní, silněji například volají po možnosti
adopce dětí. Celkem je zatím v ČR uzavřeno 642 registrovaných partnerství gayů a 275
leseb. Loni se v kraji také dva páry rozhodly k „rozvodu“. Postupem času bude zřejmě toto
číslo stoupat, ale je otázkou, zda někdy dosáhne stejné míry jako u heterosexuálních párů.
Přece jen si to tito lidé hodně promýšlí, neboť to stále není úplně běžné, přestože jsme
jeden z nejtolerantnějších států na světě. S registrovaným partnerstvím není spojena
nemalá část práv, která mají manželé, a například problematiku společného majetku je
nutné řešit samostatnou smlouvou a totéž se týká třeba i jména. I u těchto partnerů,
ale platí například vyživovací povinnost.
Ještě k jednomu zajímavému sociologicko-demografickému problému pár slov.
Je populární být „single“? Počet domácností, kde žije jen jeden člověk, během sedmi let
vyrostl o 276 tisíc. Češi tak začínají dohánět Seveřany, kteří z rodinného hnízda vylétají
poměrně brzy. Téměř 112 000 lidí ve věku 15 až 29 let žije u nás v domácnosti samo.
Zároveň se rozpadá každé druhé manželství a každé čtvrté hospodařící domácnosti
vládne jednotlivec. Zvyšuje se jak počet samostatně žijících dospělých a seniorů, tak i
mladých lidí. V celosvětovém měřítku se držíme v průměru, větší maminčini mazánci jsou
Italové, doma to naopak moc nedrží Dány či Finy. Vzestup jednočlenných domácností je i
důsledkem stárnutí populace, mezi samostatně hospodařícími jednotlivci totiž převažují
senioři. V domácnosti jednotlivce nyní žije více než 650 000 osob nad 60 let. Zatímco oni by
společnost v domácnosti spíše uvítali, mladí se osamostatňují, protože touží po větší
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svobodě. Nejvíce „single“ domácností je v Praze, kde každý pátý Pražan starší 15 let bydlí
sám. I v Česku lze očekávat další nárůst domácností, kde chtějí žit mladí lidé sami a
nereflektují na „mama hotel“. Bude to zřejmě důsledek toho, že berou tuto volbu jako
mezistupeň mezi odchodem z rodičovské domácnosti a životem v partnerském vztahu.
JUBILEA 2010
Letos se významných výročí dožívají tito občané:
100 let: Vybíralová Anežka
97 let: Hamřík Josef
96 let: Frýbortová Marie, Hájíček Rudolf, Pyšná Eliška, Balcárková Anna
95 let: Vymětalová Anna, Geprtová Gertruda, Zemenová Marie (Unčovice)
94 let: Smrček František (Savín)
93 let: Švancer Ladislav (Chořelice), Vilímcová Marie, Vrtal Jan (Tři Dvory)
92 let: Malý Jaroslav (Nasobůrky), Bahounková Sophie, Halounová Věra, Dršková Božena,
Caesarová Marie, Pavlová Miroslava (Tři Dvory), Wilhelm Vojtěch, Lének Vojtěch
91 let: Drlíková Anežka (Savín), Kleiblová Marie, Šneberková Šárka, Jašková Jarmila,
Hymrová Helena, Šimonovský Karel, Pilátová Drahomíra
90 let: Ondoková Vlasta, Cihelková Vlastimila, Šišková Markéta, Hlavinka Adolf, Blechtová
Anežka, Coufalová Marie (Chořelice), Šperlíková Drahomíra (Nasobůrky), Bábková
Božena, Foltýnková Květoslava (Unčovice), Valouch Jaroslav, Králová Olga, Vymětalová
Anna
85 let: Svobodová Marie, Štýbnar Vlastimil, Faksová Anna, Marková Emilie, Zlámalová
Ludmila, Appl Jan, Dokoupil Karel, Novosad Josef, Reimer Jaromír (Nasobůrky), Teplá
Milada, Faltýnková Jaroslava (Chudobín), Ambrož Blahoslav, Chytilová Květoslava,
Poštulková Anna, Slabý Karel, Vachutková Ludmila, Slouková Marie, Veiserová Květoslava,
Novák Oldřich (Víska), Smrčková Marie (Savín), Němcová Jarmila, Kvapil Zdeněk, Berežná
Irena, Kupková Marie, Cholinská Jarmila, Králová Vratislava, Papica Oldřich
(Myslechovice), Zedníková Věra (Víska), Kratochvíl Jan (Nasobůrky), Fabianová Božena,
Hrudová Zdeňka, Karger František, Klepková Marie, Vydrová Anna, Štěpánová Jarmila,
Hňoupková Anna, Vymlátil Miroslav (Tři Dvory), Myslín Jan, Šimonovská Bohumila, Zivčák
Martin, Skopalová Amalie, Jurásková Vlastimila, Rohleder Bohumil, Kolmanová Eva,
Ambrožová Libuše
80 let: Švábová Jarmila, Vaňáková Marie, Semrádová Drahoslava, Doležal Vítězslav,
Zacharopulosová Marie, Svoboda Rudolf, Žičáková Rozália, Beňa Milan, Hloušková
Ludmila (Březové), Kleibl Vlastimil, Vlček Vojtěch, Daniel Rudolf, Hyánková Eva, Karger
Antonín, Najman Josef, Roubíčková Alenka, Janáček Josef, Krejčí Ludmila, Soural Jaromír
(Víska), Uhlířová Růžena, Zelovičová Anna, Kohoutek Zdeněk, Němečková Libuše, Staroštík
Svatopluk, Nepustilová Danuše (Nasobůrky), Žouželka Josef, Valenta Josef (Víska),
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Knybelová Květoslava, Slouková Zdenka, Zatloukal Boleslav, Nantlová Marie (Tři Dvory),
Černý Ladislav, Erlecová Vlasta (Chořelice), Loskotová Marie, Svoboda Jan (Nová Ves),
Grézl Zdeněk, Tomanová Marie (Unčovice), Zatloukalová Miloslava, Fišrová Božena,
Pechová Ilona, Doubrava Vratislav, Slouková Editha, Nováková Emilie (Chudobín),
Doležalová Marta, Lenert Mojmír, Remiáš Štefan
75 let: Kouřil Lubomír, Nevrlý Tomáš, Obšel František, Dvořáková Miloslava (Tři Dvory),
Voříšek Vladislav, Spurná Dora, Gottwaldová Marie (Savín), Prucek Alois, Neoral Jan
(Nasobůrky), Poledníček Miroslav, Němečková Jiřina (Myslechovice), Klapka František,
Volná Ludmila, Mazalová Věra, Slavíčková Miloslava (Myslechovice), Šišmová Marie,
Kyselý Jan, Smékal Inocenc, Špunda Ignác (Unčovice), Skácelová Gabriela
(Rozvadovice), Bezděčková Libuše, Koupilová Marie, Popelářová Berta, Novotná Růžena,
Šprengerová Jarmila, Nantl Miroslav (Tři Dvory), Pavelka František (Březové), Gregorová
Jindřiška, Kabelík Karel, Kryl Antonín, Procházka Jiří (Rozvadovice), Dehnerová Alena,
Smékalová Marie (Rozvadovice), Kargerová Ludmila, Lakomý Ladislav, Dvořáková Jana
(Rozvadovice), Kupková Božena (Rozvadovice), Hublarová Veronika, Rajtrová Olga, Knob
Václav, Urban Ladislav, Průšková Marie, Matečka Jiří, Čamek Jaroslav, Bělašková Jiřina,
Žouželková Drahomíra, Soldán Miloslav, Vydržel Jan (Víska), Machačová Alenka,
Sedlářová Vlasta (Rozvadovice), Janáčková Helena, Gottfried Vladimír, Hublar Antonín,
Dostálová Zdenka, Klíč Jaroslav, Koubek Jindřich, Ehrenbergerová Věra (Nová Ves),
Ftačniková Anna, Pečová Helena, Rajtr Josef, Švachová Helena (Rozvadovice).
Jubilanti jsou řazeni v pořadí měsíců roku. Pokud není v závorce uvedena obec, má
jubilant trvalé bydliště v Litovli.
Jaká je statistika pohybu obyvatel v roce 2010. Počáteční stav byl 9 908 obyvatel,
stav k 31. 12. 2010 je 9 883. Narodilo se 101 dětí, zemřelo 103 občanů. Přistěhovaných bylo
163, odstěhovalo se 186 obyvatel. Konstatován je tedy stav minus 25, což příliš potěšitelné
není. Na snížení počtu obyvatel měla také negativní vliv změna zákona. Od poloviny roku
se již mezi stálé obyvatele nezapočítávají cizinci, což je u nás 80 osob. Ve statistice stavu
obyvatel k datu 4. 1. 2011 se dozvíme o jednotlivých obcích toto: Březové – 191 obyvatel
(100 žen, 91 mužů, průměrný věk 38,78); Chudobín – 240 (118 : 122, 38,36); Litovel – 7 306
(3 704 : 3 602, 40,87); Myslechovice – 323 (170:153, 40,33); Nasobůrky – 486 (246:240, 42,73);
Nová Ves – 233 (115:118, 38,73); Rozvadovice – 205 (111:94, 36,36); Savín – 141 (66:75,
40,3); Tři Dvory – 246 (113:133, 41,73); Unčovice – 407 (206:201, 41,19); Víska – 105 (52:53,
43,9). Celkový stav je 5 001 žen (průměrný věk 47,85) a 4 882 mužů (44,62). Z dětí je 703
dívek (jejich průměrný věk je 6,72 roku) a 668 chlapců (6,65). Průměrný věk všech skupin
obyvatelstva je 40,76 roku.
Velmi zajímavé jsou statistické údaje o věkovém složení obyvatelstva vždy po
5 letech. V jednotlivých věkových kategoriích je následující stav: narození 101 (53 dívky,
48 chlapci); 1-4 414 (212:202); 5-9 435 (213: 222); 10-14 424 (227:197); 15-19 580 (269:311);
20-24 661 (313:348); 25-29 629 (298:331); 30-34 820 (388:432); 35-39 809 (373:436); 40-44 666
(323:343); 45-49 729 (361:368); 50-54 606 (302:304); 55-59 713 (374:339); 60-64 716 (358:358);
65-69 520 (280:240); 70-74 393 (224:169); 75-79 291 (178:113); 80-84 224 (146:78); 85-89 127
(92:35); 90-94 20 (13:7); 95-99 7 (5:2); 100 1 (1:0). Krásně si můžeme na našem příkladu
nakreslit v duchu Gausovu křivku a také konstatovat známý fakt, že muži se dožívají nižšího
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věku než ženy. Ve vzájemných počtech mužů a žen není příliš rozdílu až do sedmdesátky,
pak už muži podstatně ztrácejí dech.
K doplnění obrazu ještě stručný přehled matriční agendy za rok 2010. Matrika Litovel
zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti v záležitostech občanů obvodu, který
tvoří obce Litovel, Bílá Lhota, Červenka, Haňovice, Pňovice, Měrotín a Mladeč.
V matričním obvodu bylo uzavřeno a zapsáno do matrik 41 manželství a bylo vydáno
5 osvědčení k církevním sňatkům. Zemřelo celkem 62 občanů a z toho v Litovli 26, Bílé
Lhotě 4, Července 25, Haňovicích 0, Měrotíně 1, Mladči 4 a v Pňovicích 2. V matričních
knihách bylo vyznačeno 32 rozvodů a odesláno k založení na Krajský úřad Olomouckého
kraje.
Během roku proběhlo 13 vítání dětí, „přivítáno“ jich bylo 122. Nejčastější jména byla
u dívek Nela (4x), Tereza, Elen a Eliška (3x), dále pak Vendula, Michaela, Emma a Natálie.
U chlapců byla nejfrekventovanější jména Daniel a Ondřej (4x), Jakub, Tomáš a Jan (3x),
dále pak Martin a Michal. Proběhla 3 slavnostní předávání maturitních vysvědčení
absolventům GJO v Litovli. Jubilantům bylo rozesláno 464 blahopřání k životnímu jubileu.
U 15 jubilantů, kteří se dožili 90, 95 a 100 let se uskutečnila návštěva starosty města a
ostatním 147 pak předány balíčky spolu s blahopřáním.

5. JUBILEA OSOBNOSTÍ
160 let
RŮŽIČKOVÁ-STROZZI Marie
3. srpna 1850 se v Litovli narodila Marie markýza Růžičková-Strozzi. Její otec měl v ulici
Palackého (naproti hostince U zeleného stromu) krupařský krám, ale příliš se mu nedařilo a
tak využil svého muzikantského nadání a odstěhoval se s rodinou do Záhřebu, kde dostal
místo v orchestru zemského divadla. Dcera Marie se dala na divadelní dráhu a dosáhla
světového věhlasu. Roku 1928 jí prezident Masaryk udělil řád Bílého lva za šíření slávy české
vlasti. 15. září 1927 odhalilo město při příležitosti 85. narozenin velké herečky a čestné
občanky města pamětní desku na jejím rodném domku. Markýza zemřela 28. září 1937,
pamětní desku Němci za protektorátu odstranili.
HULLA Karel
Narodil se 21. ledna 1850 v Dolních Kounicích u Brna, vystudoval v Brně techniku, pracoval
pak jako chemik v cukrovarech v Modřicích u Brna a Drahanovicích, r. 1879 se stal
technickým ředitelem cukrovaru v Litovli. Přivedl závod k rozkvětu, byl houževnatým
průkopníkem moderních postupů, autor několika patentů, jako žádaný odborník byl i
technickým poradcem okolních cukrovarů. Pokusil se zvelebit i dřevařský průmysl, rozšířil
bývalou Knappovu parketárnu o jedno patro, ale plán se nezdařil.
V Litovli působil řadu let jako odborný znalec, sociální pracovník (založil soukromou
nemocenskou tovární pokladnu, která byla roku 1880 schválena úředně), jako národní a
kulturní pracovník přispěl k vítězství české strany v obecních volbách r. 1899 a stal se pak
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členem českého zastupitelstva města. Aktivně se účastnil společenského života, pečoval
zvláště o české školství, byl předsedou odboru Matice školské. Jako výborný hudebník byl
činný ve spolku Měšťanská beseda, dirigoval pěvecký sbor spolku na produkcích i
v kostele na kruchtě. Na důchod odešel do Prahy, zemřel 5. prosince 1932 v Královských
Vinohradech. Převezen byl do Litovle a pochován na nový hřbitov za velké účasti
občanstva.
140 let
TYMEL Josef
Katecheta, arcibiskupský rada a inspektor náboženství se narodil 3. srpna 1870 ve
Studénce. Nejprve byl kooperátorem v Jevíčku, pak ve Starém Městě, do Litovle přišel
14. března 1902 jako katecheta na německých školách. V letech 1918-1930 byl
katechetou na české dívčí měšťance. Působil v Sirotčím spolku, v Krajinské muzejní
společnosti, mnoho let byl jednatelem Klubu českých turistů. Roku 1930 odešel do kláštera
františkánů v Opavě. Odtud pak jako ordinariátní komisař kongregace Milosrdných sester
řádu sv. Františka do Olomouce. Zde zemřel 20. června 1947.
130 let
URBAN Klement
Narodil se 22. listopadu 1880 ve Všemině u Vizovic, na Karlově univerzitě vystudoval
zeměpis, dějepis, učit začal v Prostějově, v letech 1909 - 1922 v Litovli. Aktivně pracoval v
mnoha organizacích, měl bohaté jazykové znalosti. V r. 1910 byl v Litovli z jeho podnětu
založen tenisový klub, byl iniciátorem moderních sportů a skautingu, loutkář, osvětový
pracovník. V roce 1910 začal psát stati o evropských zemích do Ilustrovaného zeměpisu
všech dílů světa Františka Macháta. Procestoval řadu evropských zemí, r. 1924 byl povolán
ministerstvem školství do Prahy, kde působil 48 let. Na Moravu se vracel o prázdninách.
Od roku 1945 byl lektorem metodiky zeměpisu na přírodovědecké fakultě univerzity v Brně,
1947-1949 na Karlově univerzitě Praha, zemřel 1. března 1973 v Praze.
125 let
BÍLEK Jaroslav PhDr.
Narodil se 27. prosince 1885 v Bobrové, okr. Žďár nad Sázavou, v letech 1913-1931 byl
profesorem na gymnáziu v Litovli. Učil matematiku, fyziku a filozofii, je autorem mnoha
odborných článků, publikací, recenzí a přednášek z filozofie, psychologie, pedagogiky,
organizace školství, metodiky výuky matematiky, geometrie a fyziky, byl řadu let členem
Muzejní rady. Měl ale i mnoho dalších zájmů, byl režisérem řady divadelních představení,
dirigentem orchestru i sbormistrem, organizátorem kulturních aktivit školy. Zemřel v Praze
4. března 1964.
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DANĚK Rudolf
Narodil se 7. listopadu 1885 v Napajedlech, pracoval jako bednář litovelského pivovaru.
Od r. 1919 byl za sociální demokracii trvale členem obecní rady, ale působil i v jiných
organizacích, jako knihovní rada aj. Po volbách r. 1938 se stal náměstkem starosty. Již
1. září 1939 byl zatčen jako rukojmí, vězněn ve Štěpánově, Brně a posléze v Dachau
do 16. října 1940. Zemřel v Litovli 5. května 1945, nedočkav se již našeho osvobození.
FALTÝNEK Josef
Narodil se 11. listopadu 1885 v Ladíně (okres Litovel), po studiu na gymnáziu v Olomouci
vykonal učitelské zkoušky v Kroměříži. Působil na obecné škole v Chudobíně, Nasobůrkách,
Cholině, Ponikví, pak na měšťance v Konici, od r. 1922 na dívčí měšťance v Litovli. R. 1936
se zde stal ředitelem a na počátku roku 1941 odešel na odpočinek, ale r. 1946 se do své
funkce vrátil. Věnoval se kulturním aktivitám, po roce 1935 byl varhaníkem a sbormistrem
sboru církve československé.
HELSNER Jan
Narodil se 11. dubna 1885 v Holešově, v Litovli byl okresním správcem silnic. Ve městě byl
oblíbený jako obětavý veřejný pracovník a nadšený divadelní ochotník, patřil také
k zakladatelům církve československé v Litovli, ale především se věnoval sokolské práci.
Stal se správcem nově postavené sokolovny, starostou litovelské sokolské jednoty a
místostarostou Severomoravské župy. 8. října 1941 byl zatčen s větší skupinou občanů
v rámci tzv. "sokolské akce", vězněn v Olomouci a pak odvlečen do Osvětimi, kde umučen
20. března 1942.
LEŠENAR Josef
Narodil se v Litovli 9. ledna. 1885, od r. 1909 byl profesorem zdejší reálky, později ředitelem
gymnázia v Uherském Brodě. Mimo svých učitelských povinností byl mnohostranně veřejně
činný v obecním zastupitelstvu i městské radě. V Sokole byl po roce 1918 místostarostou a
po odchodu R. Volka starostou jednoty v době, kdy se stavěla sokolovna. Stál při
zakládání církve československé r. 1920, působil ve spolku Smetana, spolupracoval
s časopisem Litovelský kraj. Po nástupu komunistické moci byl persekvován a násilně
vystěhován z města do Řimic. Zemřel roku 1967.
VANĚK Karel
Narodil se 4. června 1885, vystudoval 4 třídy gymnázia ve Šternberku a po smrti otce se
zde vyučil drogistou. Z toho pak pramenily pestré zájmy, jako fotografování, provozování
kina, či prodej prvních gramofonů. Měl také v Litovli první motocykl značky Puch na
petrolej, s proutěným přívěsným vozíkem. Především byl ale divadelní ochotník a
organizátor divadla, člen Litovelského pěveckého kvarteta. V roce 1912 spolu s malířem
Karlem Eckartem zahájil v budově Střelnice provoz kina, vlastně "Stálého elektrického
divadla" a v r. 1922 předali oba podnikatelé kino i koncesi Čs. obci legionářské. V květnu
1929, kdy se ustavil Kruh přátel dramatického umění, byl místopředsedou. V roce 1923
otevřel první litovelskou mlékárnu v ul. 1. máje a zavedl výrobu tvarůžků, v roce 1951 byla
zrušena. Zemřel 14. srpna 1949.
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120 let
HLAVÁČEK Petr
Továrník Petr Hlaváček se narodil 10. března 1890 z 9 dětí (jeho bratr byl hospodský u
Zeleného stromu). Kolem roku 1916 koupil v Nasobůrkách Rolnickou mlékárnu, začal zde
sušit zeleninu, pražit sladovou kávu, vyrábět cikorku a různé marmelády. 1. května 1917
oznámil sňatek s Máničkou Navrátilovou a v polovině roku přestavěl mlékárnu na továrnu
na poživatiny značky Alibona. Firma byla i po válce úspěšná, když začala exportovat
sušenou zeleninu do Anglie a Švýcarska. 8. května 1945 Hlaváček nešťastně zahynul, když
byl zachycen ruským vojenským autem cestou na kole z Alibony domů.
WOZAK Johann
Narodil se v Litovli 22. října 1853 na Záložně jako nemanželský syn strážmistra Jana Wozaka
a Terezie Fuhrmanové. Zemřel jako administrátor c.k. poštovního a telegrafního úřadu
v Litovli v domě Revoluční 671 dne 26. ledna 1890 v mladém věku 36 let na zápal plic.
Věnoval se dějinám města, mimo řady článků uveřejnil r. 1882 ve Strenberger Volksblatt
Litovelské dějiny - Geschichte der Stadt Littau.
110 let
ČIKL Václav Alois
Narodil se 13. ledna 1900 ve Slavětíně, absolvoval litovelské gymnázium a poté se přihlásil
u biskupa Gorazda jako kandidát kněžství, po vyškolení v církevním ústředí byl vysvěcen
pro působení v pravoslavné obci v Přerově. V roce 1938 odešel na pokyn biskupa
Gorazda do Prahy, kde přijal místo faráře v chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici,
v jehož kryptě poskytl útočiště partyzánům po atentátu na Heydricha. Po prozrazení byl
zatčen gestapem a 04. září 1942 v Praze popraven. Pomstě nacistů neunikla ani jeho
manželka Marie (rozená Klysová), popravená 24. října 1942 v Mauthausenu, spolu s velkou
skupinou příbuzných a dalších osob z kruhu pravoslavné církve. Měl dvě dcery Olgu
a Taťánu.
100 let
FAJT Linhart
Narodil se 26. listopadu 1910 v Jablonném, roku 1934 byl přijat jako městský strážník
v Litovli. 18. ledna 1940 uprchl za hranice a v březnu přišel do Francie, kde byl zařazen do
náhradního vojenského tělesa. Po pádu Francie odjel do Anglie a byl přijat k letectvu.
Po krátkém čase byl odeslán jako mechanik k československé bombardovací peruti.
V roce 1943 si zažádal o letecký výcvik. Jako rotný byl přecvičen a zařazen do operační
posádky jako palubní mechanik. Svými odbornými znalostmi a svědomitostí přispěl nemálo
k dobrému jménu našich letců. Vykonal několik hlídkových protiponorkových letů nad
Atlantikem. Dne 19. listopadu 1943 se nevrátil z operačního letu nad Biskajským zálivem.
Letoun asi dvě hodiny před přistáním vyslal zprávu, že asi nedoletí domů pro poruchu
motoru. To byla poslední zpráva, letoun zmizel beze stopy.
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VAŠEK Otakar PhDr.
Narodil se 27. července 1910 v Janově (okr. Bruntál), po maturitě na filosofické fakultě v
Brně přišel roku 1937 jako profesor češtiny a němčiny na gymnázium v Litovli. Od
studentských let byl členem KSČ, za války organizoval ilegální stranické hnutí. Tato
stranická skupina byla prozrazena, profesor Vašek 23. července 1940 zatčen a do konce
války vězněn v Německu. Po válce zvolen předsedou OV KSČ a předsedou MNV, tuto
funkci zastával od 12. června 1945 do 27. února 1946. Na své funkce v Litovli rezignoval,
když byl jmenován správcem reálného gymnázia v Rýmařově. Také zde dále zastával
řadu stranických funkcí, byl členem KV KSČ, 1955-57 vyslancem v Rakousku, pak ředitelem
knihovny Národního shromáždění, 1974 odešel do důchodu.
90 let
DVOŘÁK František prof. PhDr.
Narodil se 17. dubna 1920 v Července, kde byl jeho otec zaměstnán u ČSD jako
strojvůdce. Vystudoval litovelské RG (maturoval 1943), poté šel na roční doškolení na
učitelský ústav do Kroměříže, učil na měšťance v Lošticích a užil si i válečného nasazení na
výrobě tanků. Po válce odešel do Prahy, kde studoval dějiny umění u prof. Antonína
Matějčka. V r. 1949 absolvoval FFUK, obor dějiny umění, estetika. Poté pracoval půl roku v
NG, v oddělení, které vedla dr. Anna Masaryková, a pak se na doporučení prof. Matějčka
stal v letech 1950 – 58 asistentem prof. V. V. Štecha na AVU. Pro svůj nekompromisní postoj
musel však AVU opustit a vrátil se do Národní galerie (1958-63) a pak se stal profesorem
Střední umělecko-průmyslové školy na Žižkově, kde působil do r. 1969. Tehdy vyhrál v
konkursu na docenta umění PU v Olomouci, kde přednášel celých 16 let. Současně dále
přednášel již od r. 1950 v Praze na FAMU, kde mu byl konečně po 40 letech udělen titul
profesora. Pedagogickou aktivitu neustále provázela bohatá činnost publikační, řady
katalogových statí, monografií (o Františku Tichém, Janu Kupeckém, Janu Zrzavém a mj.).
Významná je organizátorská práce dr. F. Dvořáka jako dlouholetého předsedy Spolku
českých bibliofilů a zejména v předsednictvu KPVU. Od roku 1989 místopředseda SČUG
Hollar.
VESELSKÁ Vlasta MUDr.
Narodila se 8. prosince 1920 v rodině policisty. Litovelští občané ji znali jako dětskou
lékařku, ředitelku polikliniky, ale i po mnoho let členku rady MěNV, zemřela 24. září 1999.
NEUHÖFROVÁ-BOROVCOVÁ Štěpánka
Štěpánka Neuhöfrová, provdaná Borovcová učila na klavír v patře Langova domu. Když
na počátku světové války r. 1914 musel ředitel hudební školy Šenkýř narukovat, ujala se
zde klavírního vyučování. Ve škole zůstala i po vzniku ČSR, kdy se novým ředitelem stal
Alois Holoubek. Finanční problémy školy tehdy pomohla vyřešit prostřednictvím svého
bratra, rady na ministerstvu školství, když získala státní subvenci. Vyučovala na klavír až
do roku 1935, kdy odešla do penze. Byla duší i tělem hudebnicí, ovládala i koncertně klavír
a během své dlouholeté činnosti vychovala v Litovli řadu dobrých klavíristů. Po nepříliš
radostném životě zemřela v olomoucké nemocnici ve věku 59 let 2. února 1940.
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70 let
BEDNÁŘ Jiří Mgr.
Narodil se v Litovli 29. prosince 1940, vyučil se v Uničovských strojírnách, absolvoval
večerní průmyslovku. Již tehdy se zajímal o divadlo, absolvoval divadelní konzervatoř a
působil v litovelském divadélku Ulita. Jeho existenci bohužel uzavřela doba normalizace.
V r. 1967 začal působit jako mistr učňovského učiliště a doplnil si vzdělání na pedagogické
fakultě v Ostravě a v Brně. Koncem osmdesátých let začal učit na Středním odborném
učilišti v Litovli, kde byl v letech 1991 – 2003 až do důchodu ředitelem. Počátkem
devadesátých let se zapojil do veřejné činnosti v rámci Občanského fóra, v letech 1990 –
1994 byl členem Městského zastupitelstva a redakce Litovelských novin.
50 let
HORÁK Vincenc Msgre
23. prosince 1960 zemřel bývalý starosta, čestný občan Litovle a dlouholetý představitel
lidové strany. Narodil se v Brušperku 25. ledna 1876, po studiích na gymnáziu v Kroměříži a
na bohoslovecké fakultě v Olomouci působil v Grumperku v Charvátech, pak na
teologické fakultě v Olomouci. Od roku 1907 působil na gymnáziu v Litovli jako profesor
náboženství. Po dosažení 60. roku odešel do penze. Zasahoval účinně do veřejného
života, po celou dobu první republiky byl náměstkem starosty, 09. července 1938 byl
zvolen starostou a úřad zastával do 25. června 1940. Krátce po německé okupaci,
29. května 1939, byl zatčen, po propuštění v červnu se na radnici už nevrátil, 1. září 1939
byli představitelé města znovu zatčeni. V. Horák byl vězněn v Prostějově, Olomouci,
Dachau a Buchenwaldě, z vězení se vrátil až 10. června 1940. Po osvobození vlasti znovu
převzal funkci starosty, aby ho vzápětí vystřídal komunista Vladimír Vašek. Po jeho
odstoupení ještě jednou zastával funkci předsedy MNV od 1. března do 29. června 1946.
Za své zásluhy o město byl jmenován čestným občanem města Litovle. Konec života trávil
v ústraní, pronásledován komunistickým režimem.
40 let
URBÁŠEK Vincenc
23. června 1970 zemřel v Litovli holič, činovník Dělnické tělocvičné jednoty, osvětový
pracovník, divadelní ochotník, herec i režisér. Za sociální demokracii (po roce 1945 již za
KSČ) byl několikrát zvolen do obecního zastupitelstva, od roku 1945 byl radním. V prosinci
1947 na funkci resignoval, když odešel na učňovskou školu v Šumperku. V padesátých
letech spolupracoval on i jeho manželka jako režisér s divadelním souborem
Gramozávodů.
30 let
DAVID František
19. října 1980 zemřel profesor gymnázia a přední osobnost litovelského sportovního dění.
Narodil se v Křemačově, okr. Šumperk 9. května 1906. Po studiu na přírodovědecké fakultě
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univerzity v Brně nastoupil ve školním roce 1930/31 jako profesor na reálném gymnáziu
v Litovli, učil tělocvik, fyziku, zeměpis a němčinu. Za protektorátu byl dvakrát vězněn, ihned
po osvobození se do gymnázia vrátil jako profesor, od r. 1964 jako zástupce ředitele SVVŠ
a setrval zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1969. Mimo školu se věnoval
především tělovýchově. Již roku 1939 byl zvolen náčelníkem sokolské jednoty, po
osvobození se jako župní náčelník snažil o sjednocení celé tělovýchovy pod hlavičkou
Sokola, od vzniku TJ Tatran byl stále v jeho vedení. Za svou práci obdržel mnoho
tělovýchovných vyznamenání a také tituly "vzorný cvičitel" a "zasloužilý cvičitel". Mimo to
se angažoval i v lidové správě, v ROH a v různých složkách NF, v r. 1977 psal městskou
kroniku. Stal se zejména nepostradatelným a zkušeným organizátorem Spartakiád, ale i
prvomájových průvodů a slavností.
KAŠPAROVSKÝ Milan
8. prosince 1980 se Litovel rozloučila s další osobností veřejného života, Milanem
Kašparovským. Narodil se 05. května 1925 v Sirůvkách u Brna, do Litovle přišel r. 1948 se
skupinou brněnských pracovníků nového závodu Křižík. Od počátku se zapojil do řady
veřejných aktivit, ve sportu se stal propagátorem cyklistiky, ale především předsedou nově
vzniklé závodní tělovýchovné jednoty. V kulturní oblasti se zařadil mezi protagonisty
ochotnického divadla a roku 1952, po vzniku Závodního klubu Gramozávodů, se stal jeho
předsedou. Tato funkce mu zůstala i po roce 1960, kdy vznikla v Litovli jednotná kulturní
organizace, Sdružený závodní klub. Dále se věnoval i organizátorské činnosti ve sportu, po
řadu let byl členem výboru TJ Tatran. Náhlá smrt přímo v práci ukončila jeho
mnohostrannou aktivitu.

6. SENIORKLUB LITOVEL
Činnost Seniorklubu Litovel během roku 2010 se dále úspěšně rozvíjela. K 31. 12. 2010
měl 182 členů. Bylo uskutečněno 57 akcí, z toho 40 vlastních a 17 ve spolupráci s jinými
subjekty. Proti roku 2009 to nebyl zase tak velký rozdíl, když v tom roce proběhlo 52 akcí
(38 vlastních a 14 ve spolupráci). Jako největší a přetrvávající problém činnosti se ukázal
nedostatek prostor pro akce. Pro ty, které se konaly v jídelně DPS, bylo místa zoufale málo.
I když se donesly lavičky ze dvora, několik seniorů muselo stát, což se vzhledem k jejich
věku jevilo jako poněkud nedůstojné a bezohledné. Možnost pronájmu Malého sálu
Záložny, která byla využita, pokud bylo nutno zajistit techniku pro promítání, měla jednu
vadu – musel se platit nájem. Vzhledem k pochopení ze strany vedení MK byl nájem sice
téměř symbolický, ovšem pokladnu Seniorklubu zbytečně zatěžoval. Hledaly se další
možnosti, ale nakonec žádná z nabízených prostor nevyhovovala (malá kapacita,
umístění v 1. poschodí aj.).
Samospráva Seniorklubu zasedala každé druhé pondělí v měsíci (s výjimkou
července), celkem 11x, v malé zasedací místnosti MěÚ. Ta byla k dispozici vedení
Samosprávy i každý pátek dopoledne s využitím internetu či telefonu. Zápisy byly zasílány
k nahlédnutí vedení města, tajemníkovi MěÚ a vedoucímu sociálního odboru MěÚ
Mgr. Pavlu Procházkovi. Uskutečnilo se 7 schůzek seniorů v jídelně DPS. Ukázalo se, že přes
prvotní pochyby o účelnosti těchto akcí, staly se velmi navštěvovanými a oblíbenými.
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Pravidelně se tak scházelo kolem 30 seniorů. K dispozici jim byly šachy, karty, scrable,
společenské hry, a oni sami si přinášeli fotografie, recepty a jiné zajímavé materiály. Zdá
se, že gro práce Seniorklubu by mělo skutečně spočívat v možnosti dát prostor pro
vzájemnou komunikaci, které se zvláště osamělým lidem nedostává. Proto se bude ve
schůzkách i nadále pokračovat vždy jednou měsíčně a snahou vedení bude zapojit do
přípravy další seniory, nenabízet jen připravený program, využívat více iniciativy a nápadů
členů.
V průběhu roku připravila Samospráva 7 besed – „Vodácký novověk“; beseda
s básnířkou Jarmilou Cholinskou; s vedením SPS KANTIKA (pan V. Nedoma a I. Blektová);
s mykologem prof. Hlůzou; s panem Jiřím Hrozkem o Kinemaklubu; s paní Boženou
Halvovou o DPS „Mládí“ a přednáška pana Lubomíra Šika: „Kostely, kláštery a hřbitovy
v Litovli“. Návštěva byla hojná, vždy mezi 35 - 50 účastníky, všechny besedy byly
hodnoceny jako zajímavé a podnětné. Na 6 zájezdech bylo skutečně co k vidění. Nejprve
byl zorganizován zájezd do Brna na výstavu „Zlato Inků“ s prohlídkou Špilberka, kláštera
kapucínů a brněnské hvězdárny; potom zájezd na hrad Buchlov do Buchlovic a na
Velehrad. Olomoucký kraj vyhlásil opět akci „Seniorské cestování Olomouckým krajem“
za symbolický účastnický poplatek 190 Kč, a podařilo se zajistit celý zájezd pro náš
Seniorklub do Jeseníku. V Priessnitzových lázních si účastníci mohli vyzkoušet některé
z venkovních procedur a také chůzi s holemi – nordic walking. Další zájezd směřoval také
do lázeňského města – tentokrát do Luhačovic. Při všech zájezdech přálo počasí a i to
přispělo ke všeobecné spokojenosti účastníků. Zcela vyprodán byl také zájezd do
Moravského divadla Olomouc na Verdiho operu „La Traviatta“. Poslední zájezd, už
podzimní, směřoval na sever do Jiříkova (galerie dřevěných soch pana Halouzky) a
na zámek v Bruntále.
Oblíbenými se staly i cyklovýlety, ty byly v průběhu roku čtyři – do Lhoty u Nákla,
Loštic, Horky nad Moravou a Choliny. Vždy se našlo kolem dvaceti cyklistických nadšenců,
které však z náklonnosti k alkoholu podezřívat nemůžeme, i když každý výlet měl
v programu zastávku na občerstvení v nějaké příjemné hospůdce. Úspěšné byly i exkurze
do Staroštíkova mlýna a do litovelského pivovaru. Z dalších akcí je slyšet hudba a veselý
zpěv – tak vypadalo taneční odpoledne poslední březnový den, které bylo motivováno
nástupem jara i dvě setkání s představiteli Města Litovel ve Školní jídelně Studentů, která se
již stala tradicí. Zvláštní pozornost si zaslouží návštěva čtyřčlenné delegace Jednoty
důchodců Slovenska z partnerského města Revúca. Hosty jsme pozvali záměrně na dny
Litovelských slavností, abychom se mohli pochlubit, co se tady pravidelně koná a má
velký úspěch mezi veřejností. Hosté měli možnost navštívit libovolný program slavností, ale
členové Samosprávy se jim věnovali po celou dobu třídenního pobytu a společně s nimi
zasedli za stůl k řešení možností vzájemných kontaktů i recipročních akcí. Členové naší
Samosprávy dostali pozvání k návštěvě Revúce v roce 2011.
Nejlepším partnerem ke společným akcím byl Městský klub Litovel, se kterým se
Seniorklub spolupodílel na 9 akcích (většinou zajištěním návštěvy diváků, propagací,
aktivní účastí); s Muzejní společností Litovelska o. s. šlo o 3 akce (účast na zájezdech a
akcích MSL). Mikroregion Litovelsko nás přizval k 4 akcím (mnohdy jsme tvořili většinu
účastníků!) a Knihovna Litovel a Komise životního prostředí MěÚ vždy k jedné akci.
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Oblíbenou aktivitou seniorů se stalo ranní plavání, které vždy v úterý a ve čtvrtek během
školního roku umožnilo vedení ZŠ Vítězná a akvagymnastika pod vedením paní Ilony
Kohoutové, také na plaveckém bazéně ZŠ. Seniorklub se snažil dále zviditelňovat své
aktivity, a to nejen ve vývěsní skříňce na Husově ulici a v hlášeních městského rozhlasu.
Pravidelně je v Litovelských novinách uváděn sloupek „Seniorklub informuje“ a základní
informace (složení Samosprávy a rámcový plán akcí na jednotlivá pololetí) jsou umístěny
na webu města: www.mestolitovel.cz v kapitole Samospráva. Vedení města na
společných setkáních hodnotí činnost Seniorklubu velmi kladně, především obětavost a
aktivitu členů Samosprávy, která pracuje ve složení: dr. Josef Hubáček, předseda; Alena
Machačová, místopředseda; Jaroslava Köhlerová, hospodářka; Milada Faltusová,
kronikářka; Jana Kabelíková, Lubomír Faltus, Miroslav Fendrych, Libuše Grohmanová,
Marie Kubínová a Oldřich Zajíček, členové.

7. MĚSTSKÝ ÚŘAD
SPRÁVA MĚSTA
Ve vedení města nedošlo až do komunálních voleb k žádným změnám. Ve funkci
starosty nadále působil MVDr. Vojtěch Grézl (SNK); uvolněným místostarostou byl Mgr.
Blahoslav Papajk (ODS); neuvolněným místostarostou pan Petr Šrůtek (ČSSD). Sekretariát
starosty a místostarostů vedla Bc. Simona Čapáková.
Litovel, jako město s rozšířenou působností má své zastupitelstvo, radu města,
výbory, komise a zvláštní orgány – bezpečnostní radu, krizový štáb, povodňovou a
přestupkovou komisi. Tajemníkem úřadu je nadále Ing. Radovan Vašíček. Zastupitelstvo
mělo 27 členů: SNK 9, ODS 6, ČSSD 5, KSČM 4 a KDU-ČSL 4 mandáty. Sdružení nezávislých
kandidátů zastupovali: MVDr. Vojtěch Grézl, Viktor Kohout, MUDr. Nora Hradská, Ing. Karel
Zmund, Mgr. Blahoslav Melhuba, Mgr. Marek Faltus, Ing. Jan Fiala, Ing. Zdeněk Potužák a
Ing. Romana Ambrožová; ODS – Mgr. Blahoslav Papajk, Zdeněk Jančí, MUDr. Alice
Přibylová a Jaroslav Skála; ČSSD - Petr Šrůtek, Miloslav Číhal, Alena Aubrechtová, Hedvika
Weberová a Vojtěch Kocůrek; KSČM – RSDr. Lubomír Vymětal, Pavel Veselý, Jiřina
Kozáková a Kamil Veselý; KDU-ČSL - MUDr. Alena Šromová, Milada Helekalová a Mgr.
Miloš Freml (zastupitelé jsou ve své straně seřazeni podle počtu získaných volebních hlasů).
Zastupitelstvo města Litovle zasedalo během roku do komunálních voleb 8x a
projednalo 94 bodů, což je v průměru kole 12 na jedno zasedání. Vše bylo nejprve
předjednáno v Radě města Litovel a ve většině případů doporučeno ke schválení.
Jednání ZM byli vždy přítomni vedoucí odborů MěÚ, vedoucí příspěvkových organizací,
zástupce Městské policie a v případě potřeby byli přizváni kvalifikovaní odborníci.
Nejčastěji bylo projednáváno hospodaření s majetkem města, vyhlášky a také problém
budoucnosti litovelského koupaliště. Účast občanů města opět nebyla příliš vysoká.
Rada města Litovle až do komunálních voleb pracovala jako devítičlenná, a kromě
vedení města v ní zasedali za SNK Viktor Kohout, Ing. Jan Fiala, Ing. Zdeněk Potužák a Ing.
Karel Zmund; za ODS Zdeněk Jančí; za KDU-ČSL Mgr. Miloš Freml. Proběhlo 10 zasedání a
účast byla téměř stoprocentní (celková absence jen 0,074!). Nejčastěji projednávanými
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záležitostmi bylo hospodaření s majetkem města, odprodeje, investice, smlouvy, půjčky,
činnost příspěvkových organizací, výborů, komisí, dotace a příspěvky.
K 1. 12. 2010 po komunálních volbách je složení vedení města toto: Ing. Zdeněk
Potužák (SNK) – starosta; Petr Šrůtek (ČSSD) – uvolněný místostarosta; Jaroslav Skála
(Sportovci a občané Litovelska) – neuvolněný místostarosta. Sekretariát starosty vede i
nadále Bc. Simona Čapáková. Tajemníkem zůstává Ing. Radovan Vašíček a ke kanceláři
tajemníka patří 6 pracovníků: Bc. Dita Štefánková – asistentka tajemníka, Eva Vaňková –
vedoucí personálního oddělení a Mikroregionu Litovelsko, Petr Grepl a Jaromír Jindra –
krizové řízení a požární ochrana, Tomáš Horník, DiS a Pavel Ženožička, DiS – informatici.
Podrobnější informace o složení nové Rady města Litovle a Zastupitelstva města Litovle lze
nalézt kapitole Komunální volby.
ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY
Vedením odboru je i nadále pověřen pan František Sležek a dále je zde
11 pracovníků: Mgr. Ivana Čtvrtníčková a Petra Robenková – pracovnice matriky,
Marie Erlecová – vedoucí podatelny, Mgr. Miroslav Havran a Ludmila Kaštilová - agenda
přestupků, Vladimíra Čiklová a Věra Zedníčková – evidence obyvatel, Ivona Vernerová a
Helena Němcová – občanské průkazy a cestovní pasy. V podatelně na ulici Havlíčkově
pracují ještě Lucie Hubáčková a Pavlína Pischlová. Během roku bylo podáno 2 220 žádostí
o občanský průkaz, ztracených a odcizených jich bylo 357. Počet projednaných
přestupků byl 357, z toho 4 v blokovém řízení a 353 napomenutím. Na blokových pokutách
byla uložena částka 400 Kč. Na správních poplatcích bylo vybráno 37 200 Kč. Počet
podaných žádostí o cestovní doklad bylo 699, na pracovišti Litovel jich bylo vyhotoveno
62. Ztracených a odcizených bylo 36 dokladů, provedených změn v cestovních
dokladech 110, 4 vydaná rozhodnutí a 36 přestupků řešených napomenutím. Příjmy ze
správních poplatků tvořily částku 338 650 Kč. Materiály matriky jsou zpracovány v kapitole
Demografie.
Komisi pro projednávání přestupků Města Litovel bylo v roce 2010 postoupeno
celkem 262 oznámení o přestupcích, které se staly ve správním území ML složeného
z 11 místních částí a ve správním území 18 obcí, s nimiž má ML uzavřenou dohodu
o projednávání přestupků. Nejvíc přestupků měla obec Červenka, když z této obce jich
bylo komisi postoupeno 35. Nejvíce přestupků bylo proti majetku (většinou to byly krádeže
v obchodech) a proti občanskému soužití (hrubé jednání, fyzické napadení). V menší míře
šlo o přestupky proti veřejnému pořádku a proti pořádku ve státní správě a územní
samosprávě. Sankce byly uloženy v 62 případech, z toho u 6 mladistvých ve věku 15 – 18
let.
FINANČNÍ ODBOR
Vedením odboru je i nadále pověřen Ing. Jaromír Kolář a pracuje zde 7 pracovnic
s následujícím pověřením: Ing. Veronika Beranová – hlavní účetní, Alena Kučerová –
účetní, Danuše Otáhalová – příjmy města, Květa Hadačová – správa majetku, Vladimíra
Martinková – rozpočet města, Helena Švecová – fakturace, Anna Vitoulová – pokladna.
Během roku byl tento odbor posílen o již uvedenou pracovnici paní Vladimíru
Martinkovou. Finanční odbor průběžně zajišťoval informační servis o plnění rozpočtu pro
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všechny odbory MěÚ a pro vedení města. Byl hlavním místem pro audit účetní závěrky a
přezkum hospodaření města za uplynulý rok 2009.
Během roku FO připravoval materiály pro jednání Rady města Litovle, Zastupitelstva
města Litovle a pro Finanční výbor RM. Šlo o rozpočet, rozpočtové změny a závěrečný
účet města. Zásadní a velmi náročný úkol pro finanční odbor bylo zajištění úvěru ve výši
50 milionů korun na financování plánovaných stavebních prací, což se nakonec povedlo.
Důležitá byla také činnost FO v oblasti dotací, ať již při snaze o jejich získání (dodání
podkladů, vyplnění různých tabulkových příloh o ekonomické situaci města aj.), tak i při
jejich čerpání a při jejich vyúčtování ve spolupráci s příslušnými odbory. Celkově lze rok
2010 hodnotit z hlediska fungování FO jako pozitivní a přínosné pro ML a jeho občany.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A SPORTU
Vedoucím odboru je Ing. Vlastimil Habermann a přímo na odboru pracují: Mgr.
Kateřina Fišrová a Jitka Bartoňová na úseku školství, kultury a sportu; Eva Hubáčková a Eva
Macková zajišťují mzdové služby pro školství, když zpracovávají mzdy pro 15 škol a
školských zařízení a 6 obcí mikroregionu; Mgr. Jana Motlová jako redaktorka Litovelských
novin. Pod OŠKS spadají i 2 organizační složky: Městská knihovna Litovel a Městské
muzeum Litovel, ty mají v kronice samostatné kapitoly. Změnou v personálním obsazení byl
odchod paní Jitky Bartoňové ke dni 30. 4. 2010 do starobního důchodu.
OŠKS pracuje pro 21 škol a školských zařízení spadajících do obvodu Pověřeného
úřadu Litovel a na úseku státní správy zpracovává čerpání státního rozpočtu mzdových
prostředků a úpravy tohoto rozpočtu v objemu 98 390 400 Kč. Také soustřeďuje, kontroluje
a předává každé čtvrtletí rozbory hospodaření všech těchto 21 organizací Krajskému
úřadu Olomouc.
Na úseku samosprávy hospodaří na základě schváleného rozpočtu a příspěvků pro
školy a školská zařízení s částkou téměř 19 milionů korun. Z ní je zabezpečován provoz a
údržba zařízení školských budov, které jsou v majetku ML a také jejich modernizace a
zhodnocování. Z významnějších akcí byla v roce 2010 realizována oprava univerzálního
hřiště u ZŠ Jungmannova za 300 000 Kč, výměna části oken na budově ZŠ Vítězná
v objemu 300 000 Kč, výměna oken v MŠ Kollárova za 70 000 Kč nebo instalace herních
prvků v zahradě MŠ Unčovice v hodnotě 65 000 Kč a další. Ani další investice nebyly malé,
například do budovy GJO bylo investováno 250 000 Kč (žaluzie, elektroinstalace, podlahy,
komín, rekonstrukce plynoinstalace bytu školníka, sokly); do budovy SOU 35 000 Kč;
budovy Školy prof. Vejdovského 100 000 Kč (výměna části oken) a do budovy DDM 80 000
Kč (rekonstrukce plynu).
OŠKS na úseku kultury a sportu na základě schváleného rozpočtu zajišťuje poskytnutí
a vyúčtování příspěvků sportovním, kulturním, společenským, církevním, charitativním a
zájmovým organizacím i jednotlivcům podle požadavků, se kterými se obracejí na Radu
města Litovel. V roce 2010 bylo takto poskytnuto 63 příspěvků v celkové výši 3 422 000 Kč.
Nejvíce se přispělo na činnost TJ Tatran, a to ve výši 1 900 000 Kč. Je také zabezpečován
provoz Městského klubu Litovel, kde příspěvek činil 4 230 000 Kč. Dále zde byla provedena
výměna dveří do Koncertního sálu MK ve výši 55 000 Kč a na budově MK byla opravena
fasáda za 300 000 Kč.
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Z akcí je třeba vzpomenout na IV. ročník Sportovních her mateřských škol, který se
uskutečnil v měsíci květnu. Iniciátorem celé akce je sdružení HAPPY TIME, které si klade
za cíl, aby se pohyb stal každodenním koníčkem dětí, zdravým řešením volnočasových
aktivit a podnítil v dětech první větší zájem o aktivní sport. Hry se konají v duchu
olympijských tradic a zúčastnilo se jich 10 MŠ z Litovle a okolí. Děti soutěžily v překážkové
chůzi, štafetovém běhu, pětiskoku a hodu tenisovým míčkem. Zvítězila sice MŠ Senice
na Hané, ale další dvě místa obsadily naše MŠ v pořadí MŠ Čihadlo a MŠ Gemerská I.
WORLD HARMONY RUN – Světový běh harmonie je nejdelší štafetový běh s hořící
pochodní, jehož cílem je rozvíjet mezinárodní přátelství a překonávat kulturní, národnostní
a politické hranice mezi lidmi. A v sobotu 5. června se tito běžci dostali i do Litovle, kde se
k nim přidala naše děvčata z oddílu házené. Všichni pak společně běželi k ZŠ
Jungmannova, kde je uvítal MST Petr Šrůtek a čekalo je i malé občerstvení. Na jiném místě
píšeme i o 2. ročníku akce Litovelské naděje, kdy ve spolupráci s OŠKS jsou oceněni žáci a
studenti litovelských škol, kteří dosáhli významných úspěchů na poli sportovním či kulturním
nebo v zájmových organizacích.
SOCIÁLNÍ ODBOR
Pod vedením Mgr. Pavla Procházky se 9 pracovníků stará o jednotlivé úseky
příspěvků sociální pomoci. Vedoucí odboru vyřizuje příspěvky na zvláštní pomůcky; Renata
Holá a Jana Hovancová – příspěvek na živobytí, mimořádnou okamžitou pomoc,
doplatek na bydlení, průkazy TP, ZTP, ZTP/P; Bc. Monika Krylová – příspěvek na péči, p. na
motorové vozidlo; Mgr. Hana Nevimová – p. na úpravy bytu, provoz bezbariérového bytu;
Eva Vyroubalová – p. na péči, p. na individuální dopravu. Další pracovníci: Bc. Radim
Sléha, DiS má na starosti náhradní rodinnou péči a komunitní plánování; Bc. Marcela
Spurníková a Alena Hobzová sociálně právní ochranu dětí a Mgr. Jana Hlavicová je
kurátorem. V měsíci srpnu 2010 odešla na mateřskou dovolenou Bc. Martina Otáhalová a
ve výběrovém řízení byla vybrána a přijata Mgr. Hana Nevimová z Červenky.
Během roku 2010 byly vyplaceny následující příspěvky pro zdravotně postižené:
příspěvek na zakoupení motorového vozidla 1 083 127 Kč; příspěvek na zvláštní pomůcky
1 045 960 Kč; příspěvek na provoz bezbariérového bytu 9 600 Kč; příspěvek na úpravu
bytu 6 456 Kč; příspěvek na provoz motorového vozidla 1 612 350 Kč a příspěvek na
individuální dopravu 32 678 Kč. Vyšší částky najdeme u příspěvků pro osoby v hmotné
nouzi: příspěvek na živobytí 5 367 687 Kč (!); doplatek na bydlení 404 611 Kč; mimořádná
okamžitá pomoc 117 331 Kč; mimořádná okamžitá pomoc po návratu z výkonu trestu
12 000 Kč. Samozřejmě nejvyšší částkou je jako obvykle příspěvek na péči, a to ve výši
48 665 000 Kč.
Během roku 2010 se hodně hovořilo o převedení sociálního úřadu pod „Národní
úřad pro zaměstnanost a sociální správu“, kdy by pod hlavičkou města měla zůstat pouze
sociálně právní ochrana dětí a kurátor pro děti a dospělé. Do konce roku však v této
otázce rozhodnuto nebylo.
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ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Mimo vedoucího Ing. Pavla Filípka zde pracuje 7 pracovníků odboru s následujícími
specializacemi: Jana Filipová a Alena Polanská – evidence motorových vozidel; Ludmila
Konečná – řidičské průkazy; Mgr. Jaroslav Navrátil – zkušební komisař, evidence
motorových vozidel; Mgr. Jaromír Skácel – přestupky v dopravě; Ing. Miluše Střídová bodový systém, správní řízení; Ing. Jan Vachutka – silniční hospodářství.
Hlavní náplní odboru během roku 2010 byla výměna řidičských průkazů vydaných
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, které si byli jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do
konce roku 2010. Vše bylo jako obvykle soustředěno na poslední týdny roku, když ke konci
listopadu zbývalo v registru řidičů 504 průkazů, jimž končila platnost k 31. 12. 2010.
Nakonec 289 řidičů o povinnou výměnu řidičských průkazů žádný zájem neprojevilo.
Jednou z největších akcí z hlediska dopravy ve městě Litovel byla rekonstrukce
dvou mostů přes vodní toky na ulici Dukelské, na silnici II/449. Termín dokončení byl
stanoven do 15. 11., ale investor akce požádal o prodloužení doby uzavírky z důvodů
pokládání asfaltového povrchu vozovky. Úplná uzavírka byla nakonec povolena do 25.
11. 2010. O výstavbě mostů a finančních nákladech viz více v části Doprava.
Odbor dopravy spolu s ML řeší projekty nevyhovujících autobusových zastávek pro
nízkopodlažní autobusy v rámci projektu „Město bez bariér“. V rámci bezpečnosti
silničního provozu byl v červnu zorganizován Den integrovaného záchranného systému,
kterého se zúčastnily všechny ZŠ z Litovle a obcí spadajících do správního obvodu Litovel.
Bylo možno sledovat předvádění ukázek z dopravních nehod a zásahu složek IZS, ukázky
činnosti vrtulníku Armády ČR i Vojenské policie. Na akci se spolupodílel i odbor dopravy
MěÚ.
ODBOR VÝSTAVBY
Paní Zdenka Knajblová, která vedla odbor dlouhá léta, odešla v létě 2010 do
důchodu a od 15. 7. 2010 je po výběrovém řízení vedoucí odboru Ing. Ludmila Šmakalová.
Zaměstnáno je zde celkem 6 žen, které mají ve správě tuto agendu: Ing. Ivana Čamková,
Ing. Simona Dvořáková, Iveta Jarmarová, Martina Lažová agendu územně správní a
stavebně správní; Marcela Podsedníková agendu stavebně správní a Jana Konstatská
územní plánování. Úřad vykonává funkci obecného stavebního úřadu a úřadu územního
plánování.
Během roku 2010 bylo odboru doručeno celkem 2 700 podání. Bylo vydáno
495 rozhodnutí, 345 ohlášení, 398 ostatních vyjádření, bylo řešeno 39 přestupků a deliktů a
6 odvolání. Stále narůstá počet stížností, různých podnětů k prošetření a také počty
přestupků. Úřad územního plánování ukončil v roce 2010 vydání změn územně plánovací
dokumentace pro obce Bouzov, Haňovice, Senice na Hané, Senička a Vilémov. Probíhá
projednávání změn územních plánů obcí Bílá Lhota, Bílsko, Měrotín, Mladeč, Náklo a
Pňovice. Projednání nových územních plánů se pak týká obcí Červenka a Litovel.
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Mimo vedoucího odboru Ing. Pavla Kurfürsta je na odboru 7 úředníků. V jejich
kompetenci jsou tyto obory: lesy a myslivost – Ing. Ludvík Doležal, ochrana ovzduší a
přírody – Josef Kučera, odpadové hospodářství – Ing. Jaromír Najman, ochrana
zemědělského půdního fondu – Anna Tomášková), agenda vodoprávní – Bc. Alena
Dostálová, vodní hospodářství – Ing. Helena Papajková, Josef Pohlmann.
Na úseku zeleně investovalo Město Litovel za 1,171 milionu korun do odpočinkové
plochy v ulici Severní. Realizaci provedla firma Zahrada Olomouc s. r.o., 90 % nákladů bylo
uhrazeno prostřednictvím Zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu obnovy
venkova. Město obdrželo dotaci na revitalizaci hřbitovní zeleně. Celkové výdaje na
projekt činily 5,39 milionu Kč, v rámci dotace to bylo 3,6 milionu. Realizace bude probíhat
na přelomu let 2011 – 2012. Dále byly ošetřeny lípy u kapličky ve Vísce, ozeleněno
fotbalové hřiště v Chudobíně, ozeleněna stanoviště na tříděný odpad živým plotem a
provedena drobná výsadba po městě.
U odpadů proběhla rekonstrukce stanovišť na tříděný odpad v ulicích Šmakalova,
Šafaříkova, Lidická a v obci Unčovice. Rada města Litovle souhlasila s rozšířením sběrného
dvora v ulici Cholinská. Město si nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu
kompostárny mezi Nasobůrkami a Haňovicemi. Stará kompostárna již nesplňuje nároky
legislativní ani kapacitní, a proto byla letos uzavřena. Na úseku vodního hospodářství
probíhala revitalizace Olomouckého rybníka, kterou provedla Stavební firma Vymětal
s r.o. a náklady činily 4,73 milionu korun. Jedna nedobrá zpráva zaskočila OŽP, když na
základě rozborů bylo zjištěno, že podzemní vody na skládce v Nasobůrkách jsou
kontaminovány látkami
PCE a TCE (trichloretany a tetrachloretany). Na základě
výběrového řízení byla vybrána firma DEKONTA za účelem zjištění zdroje těchto látek a
následné sanace. To bude jistě nákladná záležitost, která zatíží rozpočet města
v nejbližších letech.
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR
Obecní živnostenský úřad je i nadále veden Bc. Ing. Jaromírem Hlavinkou a kromě
něj zde pracují 4 úředníci: Vladimír Neset – kontrola a Evidence zemědělského podnikatele
a zástupce vedoucího odboru; Hana Konečná, Zuzana Solovská a Lenka Šmídová –
pracovnice registrace a kontroly.
Živnostenský úřad vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem
o živnostenském podnikání, vydává průkazy živnostenských oprávnění a výpisy
z živnostenského rejstříku, rozhoduje o udělení koncesí, o pozastavení provozování živnosti
nebo o zrušení živnostenských oprávnění, ukládá pokuty za porušení povinností
stanovených živnostenskoprávními předpisy. Podle zákona o zemědělství eviduje
zemědělské podnikatele, vydává osvědčení o zápisu do Evidence zemědělského
podnikatele a rozhoduje případně o vyřazení z evidence. Zajišťuje také součinnost
s ostatními orgány státní správy, zejména s Krajským úřadem Olomouckého kraje, Českou
obchodní inspekcí, Okresní správou sociálního zabezpečení, Českým statistickým úřadem,
Cizineckou policií ČR, úřady práce, zdravotními pojišťovnami a finančními úřady.
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Během roku 2010 byl odbor stále více využíván jako Centrální registrační místo, přes
které je možno hlásit veškeré změny v souvislosti s podnikáním ostatním orgánům státní
správy, vůči nimž mají podnikatelé oznamovací povinnost. Bylo tak odesláno 1 088 podání
vůči finančním úřadům, správám sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám.
Podnikatelů s platným živnostenským oprávněním registroval odbor k 31. 12. 2010
3 762, z toho 3 444 fyzických osob, 48 fyzických osob zahraničních a 270 právnických osob.
Aktivních živnostenských oprávnění k témuž datu bylo 4 305, z toho 3 742 fyzických,
48 zahraničních a 515 právnických osob. Během roku přibylo 127 podnikatelů, z toho
6 právnických osob. Bylo přiděleno 257 identifikačních čísel provozovnám vzniklým před
1. 7. 2010, provedeno 120 kontrol a počet dokumentů vypracovaných v Registru
živnostenského podnikání v roce 2010 činil 5 285. V Evidenci zemědělského podnikatele
bylo ke konci roku 2010 v našem správním obvodu 124 fyzických a právnických osob,
z toho za tento rok 6 nových.
ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A STAVEBNÍCH INVESTIC
Vedoucím odboru je i nadále pan Miroslav Skácel, dále je zde 5 pracovníků: Hana
Dohnalová – nájmy pozemků; Petr Navrátil a Martin Kopečný – stavební investice a
památky; Ing. Renáta Milčická audit, dotační tituly a Ing. Marek Kučera dotační tituly a
financování. Během roku bylo odborem vyfakturováno celkem 334 akcí, z nichž uvádíme
jen ty nejdůležitější a finančně nejnáročnější v pořadí měsíců roku 2010. V lednu 2010 to
bylo podání žádosti na ROP pro stacionář Vítězná (33 320 Kč), podání žádosti na ROP pro
koupaliště (53 000 Kč) a pro ROVIKO – zajištění veřejné zakázky na kanalizaci a ČOV
(72 000 Kč); v únoru na III. etapu regenerace sídliště Vítězná (58 800 Kč); v březnu na
cyklostezku Rozvadovice - Chořelice (105 000 Kč), v dubnu na budování kanalizace
v úseku Rozvadovice – Unčovice – Březové (799 680 Kč) a v Chudobíně (360 000 Kč), za
dopravní obslužnost pro Veolia Morava (300 900 Kč). Květen byl ve znamení plateb pro
ČEZ v částkách přes 620 000 korun, v červnu pak za stavební úpravy v ulici Cholinská pro
firmu STRABAG (480 610,40 Kč). V letních měsících byly nejvyšší položky za opravy
komunikací – napojení místní části Tři Dvory pro firmu MODOS (1 348 147 Kč) a pro
STRABAG za dokončení úprav na ulici Cholinská (1 159 238 Kč a 1 163 924 Kč). Pořádný
účet byl také za projekt na hotel na Záložně pro firmu Atelier A (384 000 Kč), za projekt na
koupaliště pro Stavoprojekt Olomouc (671 096 Kč). Firmě STRABAG se ještě doplácelo za
dokončení úprav na ulici Cholinská (2 300 059 Kč), v říjnu dostali pořádnou porci za
parkoviště na ulicích Gemerská, Kollárova a Studentů (1 276 186 Kč) a za kanalizaci a
ČOV Litovel (7 854 461 Kč). V měsíci listopadu šlo především o částky pro ČEZ za veřejné
osvětlení, na opravy herních prvků na dětských hřištích. Tečku za nejvyššími výdaji, udělaly
částky opět pro firmu STRABAG, a to jako dodatek za ulici Cholinská (2 004 504 Kč) a za
kanalizaci Litovel (6 801 682 Kč).
Finanční částky obdržely také osadní výbory na své akce a z nich byly významnější:
na stavbu komínu v Kulturním domě v Myslechovicích (26 102 Kč); opravu altánu na hřišti
v Chudobíně (14 593 Kč); pořízení zvonění v kapli v Nové Vsi (31 048 Kč); opravu čerpadla
na hřbitově v Rozvadovicích (12 600 Kč); výdaje pro OV Březové (35 400 Kč); práce na
objektu udírny a kiosku na hřišti v Nasobůrkách (24 939 Kč); pořízení sporáku a mikrovlnky
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pro hřiště v Unčovicích (24 814 Kč). Občanské výbory ve Vísce, Třech Dvorech, Savíně a
Chořelicích se držely při zdi a částky na jejich investice či potřeby nepřesáhly 16 000 korun.
ODDĚLENÍ BYTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Vedoucí oddělení je paní Jana Polívková, která má v péči údržbu bytů a majetku.
Dále zde pracují Irena Hrubá – nájemné, hřbitov Litovel – Chořelice, pokladna; Alena
Pekařová – nebytové prostory a poliklinika, Eva Petrová – účetní a fakturantka, hřbitovy
Chudobín, Rozvadovice, Tři Dvory.
OBH má ve správě 52 domů, 305 bytů a 106 nebytových prostor (ordinace na
poliklinice, garážová stání, prodejny, pohostinství, turistická ubytovna aj.). Ke dni 31. 12.
2010 bylo evidováno 86 žádostí o byt Města Litovel a 44 žádostí o umístění v Domě
s pečovatelskou službou na Náměstí Svobody. Zájem o byty se v posledních letech ale
příliš nemění. V roce 2008 bylo jmen na seznamu 103, o rok později pak 91. „Mírný pokles je
způsobený tím, že lidé musí každoročně obnovovat svou žádost. Když to neudělají,
z pořadníku automaticky vypadnou,“ vysvětluje předseda bytové komise Městského
úřadu a místostarosta pan Petr Šrůtek. Občan se může dostat k bytu i přednostně, pokud
do jeho vylepšení vloží své peníze.
Během roku bylo uvolněno a předáno novým nájemcům 14 bytů, s jejichž novými
majiteli byly uzavřeny roční smlouvy, uskutečnily se dva přechody nájmu a dán souhlas
s výměnou u 1 bytu. Bylo vystaveno 418 smluv na hrobová místa. Tyto smlouvy se uzavírají
na dobu určitou 5 let, v případě pohřbívání do země se uzavírají nájemní smlouvy dle
délky tlecí doby daného hřbitova. Na hřbitovních poplatcích bylo na pokladně OBH
vybráno 232 116 Kč.
V červnu 2010 byla dokončena kompletní rekonstrukce domovního rozvodu plynu
v objektech číslo popisné 667, 668, 669, 670, 671, 672 a 673 v ulici Revoluční. Došlo také
k plynofikaci objektu číslo 60 v místní části Myslechovice. V místní části Chořelice v domě
číslo 1238 byla provedena výměna stávajících dřevěných oken za plastová, a na hřbitově
byla v urnovém háji vybudována ražená studna pro zalévání vegetace a údržbu
hrobových zařízení. V říjnu 2010 byla dokončena rekonstrukce fasády včetně zateplení a
výměny oken v objektu číslo 785 v ulici Boskovicova.

8. VÝBORY A KOMISE
Vzhledem ke komunálním volbám byla činnost výborů a komisí ukončena
v podzimních měsících roku 2010 a nové komise začaly pracovat až na začátku roku 2011.
FINANČNÍ VÝBOR
Finanční výbor měl 5 členů. Předsedkyní byla Ing. Ambrožová, členy p. Ošťádal,
Urbánek, MUDr. Šromová, RSDr. Vymětal. Výbor se sešel celkem 5x, poslední schůzka
proběhla 25. 8. 2010. Na jednáních byl projednáván a schvalován návrh rozpočtu města,
rozpočtové změny, závěrečný účet a rozpočtový výhled od roku 2018. Na pořad se
dostaly i žádosti o dotace, stanovení výše daně z nemovitosti a otázky rekonstrukce
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koupaliště. Na řadě jednání byli hosty starosta města MVDr. Vojtěch Grézl; Ing. Jaromír
Kolář, vedoucí FO; Ing. Radovan Vašíček, tajemník MěÚ; Mgr. Blahoslav Papajk,
místostarosta města; Petr Šrůtek, místostarosta města, Ing. Zdeněk Potužák a Ing. Jan Fiala,
členové Rady města Litovle. Tajemnicí výboru byla paní V. Čiklová
KONTROLNÍ VÝBOR
Výbor měl 7 členů: Hedvika Weberová, DiS, předsedkyně; dr. Kráčmarová, Ing.
Zavadilová, Ing. Urválek, paní Rozsypalová, pan Veselý a paní H. Kráčmarová. Výbor
zasedal celkem 9 x a vždy proběhla kontrola usnesení Rady města Litovle a Zastupitelstva
města Litovle. Během činnosti byly provedeny kontroly v MŠ Gemerská, ZŠ Vítězná,
TJ Tatran Litovel, ZŠ a MŠ Nasobůrky, Školní jídelně Studentů a na městské policii Litovel.
Poslední zasedání výboru bylo 11. 10. 2010. Zapisovatelkami byly paní Bartoňová a posléze
Mgr. K. Fišrová.
BYTOVÁ KOMISE
Komise měla 7 členů: Petr Šrůtek, předseda; Jana Polívková, Mgr. Lenka Fišrová,
Mgr. Pavel Procházka, Ing. Rostislav Papajk, MUDr. Alena Šromová, Pavel Veselý –
členové. Zapisovatelkou byla paní Alena Pekařová. Komise měla 9 zasedání, poslední
z nich 15. 9. 2010. Na každém z nich byly projednávány žádosti o byt z fondu ML a stav
seznamu žadatelů. Komise rozhodovala o přidělení bytů, o žádostech o přechodném
nájmu k bytu, ukončení nájemních smluv, přidělení bytů v DPS a o žádostech o ně, o
směnách bytů, ukončení nájemní smlouvy dohodou a přidělení bytu v KD v Unčovicích.
KOMISE DOPRAVY A BESIP
Předsedou komise byl pan Miloslav Číhal, zapisovatelem Ing. Jan Vachutka. Komise
se sešla celkem 3x, poslední zasedání měla 27. 9. 2010. Většinou projednávala problémy
značení vozovek a umístění silničních značek, značení cyklostezek, otázky parkování a
parkovišť, zabývala se i stavem dopravního hřiště a dopravní výchovou a požadavkem
Litovelské cukrovarny na průjezd městem při zásobování podniku řepou.
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V komisi pracovalo 7 členů: Ing. Zdeněk Potužák, předseda; p. Veselý, Rozsypal,
Masopust, Dostál, Ing. Dolinský a pí Pajonková. Hosty jednání byli např. MVDr. Grézl,
starosta města; Ing. Pavel Kurfürst, vedoucí odboru životního prostředí MěÚ; Ing. Karel
Zmund, vedoucí TS Litovel, Ing. Servus, vedoucí SCHKO LP. Během roku byly projednávány:
plán na ozelenění cyklostezek, umístění nádob na zeleň, úprava a údržba stanovišť
na tříděný odpad, organizování jarního úklidu v obcích, údržba fasád městských domů,
řešení „kopečku“ u rybníka, návrh vyhlášky o poplatku za svoz komunálního odpadu aj.
Důležité bylo projednávání stavu haldy zeminy na průmyslové zóně a protipovodňových
opatření spojených s čištěním koryt řeky Moravy. Komise navštívila obce Unčovice, Savín a
Tři Dvory, seznámila se s technickou vybaveností a organizací Technických služeb Litovel.
Velmi těsná byla i spolupráce se S CHKO LP. Jako trvalé byly stanoveny následující úkoly:
péče o zanedbané části města a obcí; stav životního prostředí (hluk, prašnost, zápach aj.);
činnost OŽP a pravidelné informování občanů v LN. V měsíci březnu 2010 byla z iniciativy
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K6P svolána organizační schůzka k akci „Ukliďme svět – Clean up the World“, kdy bylo
osloveno 16 subjektů a všechny místní části. Smyslem akce byla účast dobrovolníků
na úklidu okolí, břehů řek, potoků a likvidace černých skládek. Realizace pak úspěšně
proběhla ve dnech 16. – 18. 4. 2010.
LETOPISECKÁ KOMISE
Komise pracovala jako devítičlenná ve složení: PhDr. Josef Hubáček, předseda;
pí Hrubá, Opíchalová, p. Lubomír Šik, Vladimír Vytásek, Karel Kabelík, Karel Polášek,
Miroslav Pinkava, Mgr. Robert Najman – členové. Tajemnicí komise byla paní Hana
Dohnalová, pracovnice odboru MHaSI MěÚ. Komise měla 9 zasedání, poslední z nich
13. 10. 2010. Hlavní část činnosti LK byla zaměřena na zpracování materiálů pro kroniku
města – členové zajišťovali distribuci žádostí, postupně četli a připomínkovali jednotlivé
kapitoly kroniky za rok 2009. Na začátku roku byly projednávány otázky možného rušení
náhrobků na litovelském hřbitově, spolupráce s MSL, poté beseda s kronikářkou obce
Červenka Mgr. Pruckovou o semináři „Vedeme obecní kroniku“, či účast na oslavách
60 let podniku PAPCEL Litovel. Byl zpracován dotazník „Identifikace tradiční lidové kultury
v ČR - Společenské vztahy, výtvarná kultura“, kdy šlo o 5. vlnu sběru dat.
KOMISE PREVENCE KRIMINALITY
Měla 9 členů, předsedou byl Ing. Rostislav Papajk; P. Šrůtek, H. Weberová, A. Černá,
MUDr. A. Jurečková, V. Lakomý, A. Aplová, Mgr. L. Chrudina a Bc. L. Broza – členové.
Komise se sešla 6x, poslední schůzka byla 12. 7. 2010. Na svých zasedáních se komise
zabývala otázkami činnosti Klubu mladých, provozu In-line hřiště, stavem kriminality a
drogovou problematikou ve městě, dotacemi z krajského programu prevence kriminality,
stavem a provozem dětských hřišť a žádostí ZŠ Jungmannova o zřízení „Zóny volného
času“. Dobrým počinem byla beseda o problému drog, na kterou byli pozváni zástupci
všech ZŠ a SŠ ve městě.
KOMISE SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
Předsedkyní šestičlenné komise byla MUDr. Nora Hradská, členy byli Miloslava
Drlíková, MUDr. Alice Přibylová, Ivana Štýbnarová, Evženie Řmotová a Bc. Radim Sléha.
Komise se sešla pouze 2x , poslední schůzka byla 14. 10. 2010. Na svých jednáních se
komise zabývala činností Klubu mladých, možnostmi vytvoření Denního stacionáře pro
seniory, otázkou psychologů v Litovli, situací v MC Rybička a otázkami možné realizace
rodinného vstupného na kulturní a sportovní akce. Jako tajemník komise pracoval Bc.
Sléha.
KOMISE FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
KFRB měla 4 členy, předsedou byl Petr Šrůtek, místostarosta města; Ing. Jaromír
Kolář, vedoucí FO MěÚ; JUDr. Marta Dědková, právnička města; Miroslav Skácel, vedoucí
odboru MHaSI MěÚ působili jako členové a Bc. Dita Štefánková jako jednatelka komise.
Na 3 jednáních byly projednávány a schvalovány žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení
města Litovle. Dvě půjčky byly poskytnuty Společenstvím nájemníků domů na náměstí
Svobody 799 a 723/3 na opravy střechy, opravu fasády, zateplení a oplechování ve výši
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700 000, resp. 200 000 Kč a dále 7 zájemcům (vždy manželským dvojicím) na opravy fasád,
zateplení, opravy střech a v jednom případě na výměnu oken a dveří, vše v celkové výši
953 000 korun. Poslední zasedání KFRB bylo 13. 9. 2010.

9. INTEGROVANÉ OBCE
CHUDOBÍN
K 31. 12. 2010 žije v obci 240 obyvatel, z toho 118 žen a 122 mužů. Do 15 let je to
21 dívek (jejich průměrný věk je 7,1 roku) a 24 chlapců (7,79); 97 žen (46,96) a 98 mužů
(44,04). Osadní výbor v tomto roce pracoval v nezměněném složení – Romana
Ambrožová, Vlastimil Nedoma a Petr Ambrož. Nepříjemné je, že v závěru roku se z obce
z rodinných důvodů odstěhovala předsedkyně OV Ing. Ambrožová. Ve zprávě z obce je
žádost, aby v kronice města bylo kladně zhodnoceno její působení ve funkci a že byla
velmi zdatnou a schopnou předsedkyní aktivu. Iniciativní a důsledná předsedkyně
zanechala za sebou v obci výrazné výsledky své práce. Vzhled obce se viditelně změnil
k lepšímu a hlavně toho si váží občané bez rozdílu. Nyní se vedení OV neformálně ujal pan
Radek Šperlich a pro obec by bylo prospěšné, kdyby se ve vedení OV obce ocitnul právě
on.
V obci během roku 2010 proběhla první přípravná akce spojená s budováním
kanalizace. Firma VIS a.s. Hradec Králové, která zpracovala projektovou dokumentaci,
provedla šetření požadavků na umístění přípojek do jednotlivých objektů. O termínu
zahájení výstavby kanalizace však zatím není rozhodnuto. Ve druhém pololetí 2010 byla
v obci zahájena velká investiční akce „Výstavba kongresového centra Hotel Zámek
Chudobín“. Investor obdržel na tuto akci 32 miliony korun z Regionálního operačního
fondu Střední Morava. Stavba se realizuje na celé ploše mezi západní stranou „tvrze“ a
blokem bývalých stájí. Dokončena je hrubá stavba, včetně zastřešení. Základní
železobetonovou konstrukci dvoupatrového objektu zhotovila firma IP-systém Olomouc.
Nově byl zastřešen blok budov u bývalé zahrady i navazující část bývalých stájí.
V listopadu 2010 se však veškeré práce zastavily.
Na podzim byl vyřešen jeden ze závažných problémů obce. V souhlase s majiteli
bylo zlikvidováno rozsáhlé rumiště přímo ve středu obce, které vzniklo v návaznosti na
demolici usedlosti číslo 15. Zbylá skládka kamene a cihel byla odvezena, plocha
přeorána, povrch srovnán a oset travou. Na podobný zásah stále čeká i nedokončená
demolice na přilehlé malé parcele pana Petra Vondráka.
V sobotu 30. října zopakovali osvědčení pořadatelé kolem Michala Dračky a
Romany Ambrožové úspěšnou akci „Chudobínský bobřík odvahy“. Tentokrát byla
rozšířena i o šermíře BELLATORS, historickou hudební skupinu Jagabab a o Hospůdku
u dědka s bohatou nabídkou. Na trase se děti setkaly s loupežníky, se Smrtkou s kosou,
vodníkem, musely projít hřbitovem upírů a čerty v pekle. Návštěva byla nečekaně veliká,
nešetřilo se obdivem k pořadatelům.
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Stejně jako loni nacvičili zpěváci, které sezvali členové místní hudební skupiny
PORAZ, pásmo vánočních koled a muzikálových melodií. S tímto pásmem pak vystoupili
na Štědrý den na půlnoční mši v kostele Církve československé husitské. Kostel byl do
posledního místa zaplněný, vystoupení mělo velmi příznivý ohlas. Na veřejné schůzi
9. prosince se občanů představilo nové vedení Města Litovel v čele se starostou
Ing. Zdeňkem Potužákem, místostarosty Petrem Šrůtkem a Jaroslavem Skálou. Předsedkyně
OA Ing. Ambrožová zhodnotila minulé volební období a nastínila úkoly pro budoucnost.
Přítomní se s ní a členy odstupujícího OV oficiálně rozloučili. Volba nového OA je
přesunuta na začátek roku 2011. Tak obsáhlou a přehlednou zprávu zpracoval člen OA
pan Vlastimil Nedoma.
MYSLECHOVICE
K 31. 12 2010 žije v obci 323 obyvatel, 170 žen a 153 mužů, z toho 28 dívek
(průměrný věk 7 roků) a 16 chlapců (6,13), 142 žen (46,49) a 137 mužů (44,74). Během roku
se narodily 3 děti (2 chlapci a1 děvče), zemřelo 5 občanů (2 ženy a 3 muži). Obec
zaznamenává v posledních letech velký zájem o trvalý pobyt v obci, koupí staršího nebo
postavením nového domku. Je v tom naděje, že obec se bude i nadále rozrůstat.
Kulturní a sportovní činnost je v obci poměrně bohatá. V lednu se konal tradiční
hasičský ples, v únoru maškarní „šibřinky“ za doprovodu skupiny RAMPACH BAND. V květnu
bylo co oslavovat, když pan Vratislav Spurný obdržel v Přibyslavi vyznamenání „Zasloužilý
hasič“. Hasiči na konci května uskutečnili výlet do Slatinic, Olšan u Prostějova a do Čech
pod Kosířem, včetně rodinných příslušníků. Navštívili tam postupně tři muzea – Muzeum
veteránů, Hasičské muzeum a Muzeum kočárů. Celý výlet pak byl zakončen posezením
v zahradě kulturního domu s bohatým občerstvením. V červnu se konal již 27. ročník
Memoriálu Františka Vogla jako soutěž v požárním útoku o putovní pohár. Do soutěže
mužů bylo přihlášeno 9 družstev, do soutěže žen 5. putovní pohár si odvezli hasiči z Loučan,
domácí muži byli druzí družstvo žen, bohužel, poslední. Tak snad příště!?
V obci byl znovu otevřen obchod se smíšeným zbožím, který byl již od října 2008
uzavřen. Osadní výbor se zasloužil o to, že ve vinárně kulturního domu byla vybudována
krbová kamna společně s novým komínem, byl opraven pomník padlých v 1. a 2. světové
válce. Ten byl i zbaven přebytečných popínavých rostlin, opraven plot a vybudován nový
chodníček.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR mohlo v obci volit 261 občanů starších
18 let, dostavilo se jich 199, což je 76,2 %. Zvítězila ČSSD, následovaná ODS, top 09 a Věcmi
veřejnými. Před komunálními volbami svolal OV veřejnou schůzi, aby dal občanům
možnost se vyjádřit k dění v obci a k problémům, zatěžujícím obec. Z 266 voličů se
nakonec k volbám dostavilo jen 135 (50,7 %) a zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů, na
dalších místech se umístily ČSSD a KDU-ČSL. Podrobnou zprávu včetně fotodokumentace
poslala paní Hana Tomanová.
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NASOBŮRKY
V obci žije 486 občanů, z toho 246 žen a 240 mužů. Ve věkové struktuře jsou počty
následující: 24 dívek (průměrný jejich věk je 7,54 roku), 30 chlapců (8,73), 222 žen (49,39) a
210 mužů (44,57). V měsíci lednu 2010 byl v obci uspořádán již tradiční Farní ples ve
spolupráci Charity Litovel a Římskokatolické církve. Základní škola a Mateřská škola během
roku připravila řadu akcí pro děti i rodiče (viz kapitola Školství 2010). Během roku byla
provedena nová dlažba a opraveny schody před vchodem do kaple, která v tomto roce
zaznamenala 200 let od jejího vystavění. Jiné investiční akce prováděné Městem Litovel
v obci uskutečněny nebyly, mimo běžné údržby na budovách v majetku obce. Byla
započata výstavba dalších nových rodinných domů v obci, na průmyslové zóně byly
vystavěny 2 nové provozy a solární elektrárna.
Největší aktivitu v obci má Sbor dobrovolných hasičů, který již v lednu pořádal svůj
ples, v září pak soutěž hasičů veteránů a noční soutěž Sboru dobrovolných hasičů. V nich
se SDH umístil na 3. a veteráni na 4. místě. V jiných soutěžích sbírali hasiči lepší umístění:
veteráni v soutěžích v Luké a ve Vísce zvítězili; muži byli v okrskové soutěži první, v dalších
soutěžích v Chořelicích, Ludéřově, Slavětíně a na Pindě sbírali spíše další místa, ale v té
nejvýznamnější – Okresní soutěži SDH v Tršicích byli pátí. Zásahová jednotka SDH se během
roku zúčastnila 4 akcí, z nichž bylo velmi záslužné čerpání studní po zamoření
nebezpečnou chemikálií nebo sběr odpadků v příkopech podél silnice v okolí obce.
Tolik nám napsal pan Jiří Grézl, předseda OV.
NOVÁ VES
V obci žije 233 obyvatel, 115 žen a 118 mužů, z toho 22 dívek (jejich průměrný věk je
5,68 roků), 22 chlapců (6,27), 93 žen (49,38) a 96 mužů (43,44). Během roku 2010 se
narodilo 7 dětí (5 děvčat, 2 chlapci), zemřelo 6 občanů (1 žena, 5 mužů). Svatba se
nekonala žádná. Až do komunálních voleb zastávala funkci předsedkyně OV paní Růžena
Kučerová. Při hodnocení činnosti OV za uplynulé 4 roky bylo konstatováno, že se podařilo
uskutečnit mnohé pro zvelebení obce. Za zmínku stojí položení žlabů v části Řádka,
oprava kapličky (včetně mříže a nového zvonění), obnova hřiště s novými hracími prky,
nová opěrná zeď u potoka Loučka a vyasfaltování mnohých potřebných prostor v obci.
Volné plochy za vesnicí byly osázeny růžemi a zelení. OV pod jejím vedením každoročně
organizoval spolu s hráči malé kopané pravidelné akce (Dětský den, Mikulášská nadílka
aj.). Dobře si poradili i s problémy kolem vodní plochy sloužící v létě ke koupání a v zimě
k bruslení a lyžování. Za mimořádnou snahu poděkovali paní Kučerové členové OV, kteří
jí také popřáli jen to nejlepší k jejímu životnímu výročí v lednu 2011.
V roce 2010 za přispění ML byly provedeny investiční akce, například oprava
dětského hřiště, opěrné zdi u potoka a pořízeno nové elektrické zvonění do kapličky (jak již
píšeme výše). V oblasti sportu jsou v obci nejaktivnější dvě družstva malé kopané. SK Profit
Nová Ves obsadil ve 2. lize 5. místo a FC Peklo Nová Ves skončilo ve 3. lize C na 9. místě.
Sportovci spolu s OV připravili Dětský den s názvem „Z pohádky do pohádky“ a
zorganizovali pravidelný pochod do Javoříčka. Za OV podala zprávu paní Dana
Kuchařová.
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UNČOVICE
V obci žije 407 občanů, 206 žen a 201 mužů. Z toho je 28 dívek (jejichž průměrný věk
je 8,32 roku), 30 chlapců (6,97), 178 žen (47,96) a 171 mužů (45,53). Během roku 2010
se v obci narodily dvě děti (1 dívka, 1 chlapec), zemřeli 4 občané (mezi nimi i 37letý pan
Zdeněk Barbořík, otec čerstvě narozené dcery!).
Rok 2010 byl v oblasti výstavba ve znamení oprav kulturního domu. Díky částce
500 000 Kč z firmy CEMEX bylo provedeno odizolování celé sokolovny, včetně oprav
kanalizačních vpustí a svodů, opravena část sklepních prostor a opravena místnost
za jevištěm. Z peněz určených pro OA bylo částečně odvodněno fotbalové hřiště a
zakoupeno vybavení do kuchyňky (sporák a mikrovlnka), nářadí a vybavení pro úklid a
drobnou údržbu. Velmi pěkně jsou upravovány budovy zemědělského družstva, což
zvedlo estetický obrázek obce.
Kulturní a společenský život v obci zajišťuje místní TJ Sokol Unčovice. Nejúspěšnější
společenskou akcí se stal maškarní ples, který se postupně stává známým i v širokém okolí.
Dále je populární Dětský den a také volejbalové turnaje. Po několikaleté odmlce se v roce
2010 znovu vytvořilo družstvo malé kopané, které začalo hrát soutěž. Nadále aktivní je
volejbalové družstvo, i když většinu hráčů tvoří přespolní. V místní škole probíhá cvičení
aerobiku, kterého se hojně účastní také seniorky. Děti se zúčastnily amatérské
lehkoatletické soutěže v Olomouci a přivezly 5 medailí. Tradiční akcí je motosraz, který si
postupně získává své dobré jméno a připravuje ho pan František Beneš. Zprávu zpracoval
předseda OV Ing. Pavel Remeš.
BŘEZOVÉ
Obec má k 31. 12. 2010 191 obyvatel, 100 žen a 91 mužů. Dívek je 19, jejich
průměrný věk je 6,5 roku, chlapců 12 (5,92), žen 81 (45,06) a mužů 79 (43,66). V obci se
během roku dosti stavělo, byly postaveny 2 nové domy a zhotoveno 5 nových střech.
Došlo k opravě vozovky od garáží k řece Moravě, kde byla původně pouze polní cesta.
Komunikace byla navezena štětem a zpevněna. Problémem je další těžba v pískovně
Náklo, kde dosud těžba probíhá, a proto je v obci prohlášena stavební uzávěra. Byl
opraven i splav říčky Bahenky.
Hlavním pořadatelem akcí v obci jsou dobrovolní hasiči, kteří v zimních měsících
připravili pro děti stříkané kluziště, Dětský den a zorganizovali turnaj v malé kopané.
Zajímavou aktivitou je i prodej vánočních stromků s patřičným komentářem pana
předsedy OV Františka Navrátila (ten by snad přesvědčil i ateistu!). Úspěšné bylo „Pálení
čarodějnic“, které připravili členové ČČK za pomoci občanského výboru. Ten chce v
budoucnu prosadit vybudování cyklostezky po hrázi, iniciativě však brání Povodí Moravy.
Přitom parcely mezi Šargounem a Březovým jsou v majetku Města Litovel, takže pokud
bude vypracován odpovídající projekt, mohlo by se vybudování cyklostezky prosadit.
Občané, kteří tuto trasu využívají, by o zpevnění cesty měli eminentní zájem.
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CHOŘELICE
Obec měla k 31. 12. 2010 celkem 285 obyvatel, z toho 149 žen a 136 mužů.
Termínem komunálních voleb skončilo i čtyřleté období osadních výborů. Ten dosud
pracoval ve složení: MUDr. Kamila Beilová, Marek Hampapa, Ing. Ivan Masárech, Hana
Oherová, Tomáš Přikryl, Lenka Spáčilová (ve funkci pokladníka) a Ing. Vladimír Vaněk (ve
funkci předsedy). Osadní výbor se scházel jednou v měsíci.
Během roku 2010 bylo dokončeno oplocení přední části hasičské zbrojnice,
rozmístěny lavičky na ulici Frištenského a na cyklostezce. Dne 9. června proběhla veřejná
schůze občanů k výstavbě kanalizace a její výstavba pak započala. OV žádal o řešení
kanalizace i v severní části obce, která nebyla zahrnuta v probíhající etapě výstavby.
Postupně byly zajišťovány podklady pro zřizování domovních kanalizačních přípojek. Na
návsi byl VHS Čerlinka rekonstruován vodovod z důvodů častých jeho poruch. Postupně
bylo vybavováno dětské hřiště houpačkami. Technické služby prováděly dle požadavků
OV a ve spolupráci s OŽP výsadbu dřevin a jejich údržbu, pravidelně 3x ročně se staraly
o sečení zelených ploch.
Obec bohužel nemá ani hospodu či společenský sál, a tak se občané setkávají
v sociálním zařízení a na „Sousedských posezeních pod pergolou“. Funguje zde provoz
místní knihovny. Obci též chybí obchod a po zrušení prodejny paní Urbanové mají
na nákup vcelku daleko. Na sportovním poli dosahuje dobrých výsledků družstvo malé
kopané GEMO Chořelice, které se na začátku roku přejmenovalo na Hruška Chořelice.
Hraje 1. ligu a většinou figuruje v horní polovině tabulky.
Místní sbor dobrovolných hasičů se zúčastnil řady soutěží v požárním sportu a
koncem dubna uspořádal na místním hřišti závody štafet a hasičskou soutěž pro děti. V září
zorganizovali „Svatováclavský lampionový průvod“ a mezi vánočními svátky hasiči
veteráni „Chořelecké košt“ – soutěž o nejlepší pálenku. Každý pátek pak zajišťují již
zmíněná „Sousedská posezení pod pergolou“ a tím se snaží přispět k vzájemné pospolitosti
občanů obce.
Obci se v tomto období bohužel opět nevyhnul vandalismus – opakovaně rozbitá
okna na autobusové čekárně, poškozená fasáda kaple a houpačky na hřišti, nepořádek
kolem kontejnerů na tříděný odpad, zřizování černých skládek aj. Předseda OV
Ing. Vladimír Vaněk požádal při hodnocení volebního období na veřejné schůzi všechny
občany, kterým není lhostejný stav a budoucnost obce, aby si více všímali okolí a
udržovali pěkné prostředí pro život na vesnici.
TŘI DVORY
V obci žije 246 obyvatel, 113 žen a 133 mužů. Dívek je 10 (jejich průměrný věk je
8,2 roku, chlapců 17 (6,47), žen 103 (46,79) a mužů 116 (45,3). Během roku se narodily
3 děti, samí chlapci, dva z nich jsou dvojčata, zemřeli 4 občané (3 muži, 1 žena). Obec
během roku realizovala řadu investičních akcí: zaústění kanalizační sítě a likvidace škod
napáchaných zvednutím vody v kanalizaci, rekultivaci pozemku u podniku Adriana,
budování veřejného osvětlení, vyčištění Třídvorky od hrází vystavěných bobry, oprava
dětského hřiště aj. Velká polemika se strhla kolem alternativ vybudování cyklostezky
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do Litovle se záměrem vybudovat chodník jako park s osazením lavičkami a částečným
osvětlením. Z kulturních akcí bylo úspěšné Rockové léto ARCUS CENTRA z Ješova 17. 7.
2010. Další akce připravují vesměs místní hasiči, například hasičskou slavnost k patronu
hasičů svatému Floriánovi či hasičskou soutěž jednotlivců TFA nebo rozsvícení vánočního
stromu. Již tradičně, první sobotu v červenci proběhl již 62. Velký letní sokolský karneval.
Občanům se nelíbí stav silnice v obci a žádají brzkou opravu této komunikace.
ROZVADOVICE
Obec má k 31. 12. 2010 205 obyvatel, 111 žen a 94 mužů. Dívek je 27 (jejich
průměrný věk je 6,59 roku), chlapců 18 (7,5), žen 84 (45,73) a mužů 76 (44,22). Během roku
došlo na opravu požární zbrojnice, vyznačení suchých stromů v okolí hřbitova určených
k vykácení, opravě pumpy na místním hřbitově, zednickým opravám na tanečním parketu
na hřišti aj. Občané si velmi stěžují na stav komunikace 3. třídy v obci, havarijní stav
sociálního zařízení ve veřejné knihovně a místním pohostinství a potřebu vydláždění pod
posezením u požární nádrže a chybějící vyasfaltování překopu u cyklostezky na Chořelice.
Připomínky je slyšet i od pěších turistů a cyklistů. V dubnu u příležitosti Dne Země došlo
k celkovému úklidu okolí obce, v květnu se konala v obci okrsková soutěž dobrovolných
hasičů (29. 5.).
SAVÍN
Ze 141 občanů obce je 66 žen a 75 mužů. Dívek je 11 (jejich průměrný věk je
8,82 roku, chlapců 15 (7,87), žen 55 (45,75) a mužů 60 (49,18). V průběhu roku 2010 došlo
k opravě výčepu v Kulturním domě, opravě světelných bodů v obci, úklidu polámaných
stromů, odvodnění cesty v dolní části obce, vyčištění a opravě odtokových žlabů ústících
do dočasné kanalizace. Velkým problémem obce je uzavření obchodu se smíšeným
zbožím, který byl nerentabilní. Situaci se zatím nepodařilo vyřešit. Pravidelně je využíváno
hřiště a velmi agilní je místní SDH, který uspořádal svůj ples 20. 2. 2010. Objevuje se
požadavek organizování kulturních a společenských akcí pro důchodce, zatím se
podařilo uskutečnit jen loučení s letošním rokem v Kulturním domě, ale věřme, že to nebyla
akce poslední.
VÍSKA
V obci žije 105 obyvatel, 52 žen a 53 mužů. Dívek je 5 (jejich průměrný věk je
7,4 roku), chlapců 8 (8,75), žen 47 (49,15) a mužů 45 (48,71). Během roku zemřela jedna
žena, nikdo se nenarodil. Z kulturních a společenských akcí, které organizuje místní
Sbor dobrovolných hasičů zpráva předsedy OV uvádí tradiční „Sósedské hasičské bál“
s hudbou Modrá rosa a 8. ročník závodu hasičů veteránů „O pravyho kohóta z Viske“
(vítězem byl SDH Nasobůrky). V létě se zda konal Rockfest s vystoupením hudebních skupin
z Prahy a Litovle a hodové sousedské posezení s dechovkou. Žádné investiční akce zpráva
neuvádí.
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10. ROZPOČET MĚSTA
Na jednání zastupitelstva města dne 11. 03. 2010 byl schválen rozpočet pro rok 2010.
Během roku ZM a RM průběžně schvalovaly rozpočtové změny.
Plnění rozpočtu za rok 2010 - příjmy:
Text

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Daňové příjmy

104 715 000,00

103 080 761,34

102 753 383,34

Nedaňové příjmy

32 592 269,61

39 645 314,35

40 736 686,26

Kapitálové příjmy

14 874 033,77

4 460 352,00

4 533 474,00

Dotace

75 456 100,00

106 503 718,42

555 935 634,52

Celkem

227 637 403,38

253 690 146,11

703 959 178,12

Celkem po konsolidaci

226 928 403,38

252 981 146,11

253 818 262,02

Financování
Půjčky SFŽP

0,00

1 060 063,82

1 060 063,82

Kontokorentní úvěr

18 300 000,00

0,00

0,00

Změna stavu finančních
prostředků na bankovních účtech

11 379 695,69

11 379 695,69

-5 929 847,77

Celkem financování

29 679 695,69

12 439 759,51

-4 869 783,95

256 608 099,07

265 420 905,62

248 948 478,07

Celkové zdroje:

Plnění rozpočtu za rok 2010 - výdaje:
Text

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Běžné výdaje

212 832 274,39

206 915 945,27

Kapitálové výdaje

38 467 725,61

53 196 861,28

643 948 400,91
49 123 894,19

Celkem

251 300 000,00

260 112 806,55

693 072 295,10

Celkem po konsolidaci

250 591 000,00

259 403 806,55

242 931 379,00

Uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých půjčených prostředků

6 017 099,07

6 017 099,07

6 017 099,07

Celkem financování

6 017 099,07

6 017 099,07

6 017 099,07

Celkové výdaje:

256 608 099,07

265 420 905,62

248 948 478,07

Financování

Podrobný přehled příjmových položek – třída 1, 2, 3, 4
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f

1112
1113

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po změnách

Skutečnost

15 000 000,00

17 066 184,39

17 063 184,39

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

3 600 000,00

3 764 136,13

3 764 136,13

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

1 400 000,00

1 412 369,29

1 412 369,29

DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB

20 000 000,00

22 242 689,81

22 239 689,81

1121

Daň z příjmů právnických osob

17 300 000,00

17 219 197,49

17 219 197,49

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

11 500 000,00

6 199 400,00

6 199 400,00

DANĚ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB

28 800 000,00

23 418 597,49

23 418 597,49

DANĚ Z PŘÍJMU, ZISKU A KAPITALOVÝCH VÝNOSŮ

48 800 000,00

45 661 287,30

45 658 287,30

Daň z přidané hodnoty

37 200 000,00

37 113 904,14

37 113 904,14

OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU

37 200 000,00

37 113 904,14

37 113 904,14

DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU

37 200 000,00

37 113 904,14

37 113 904,14

111

112
11
1211
121
12
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1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní

1337
133

0

5 000,00

7 000,00

500 000,00

74 937,00

75 517,00

Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.

4 600 000,00

4 409 730,00

4 412 010,00

POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

5 100 000,00

4 489 667,00

4 494 527,00

1341

Poplatek ze psů

170 000,00

167 164,00

167 164,00

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

250 000,00

250 000,00

100 142,00

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

18 000,00

28 068,00

28 068,00

1346

Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných

15 000,00

33 650,00

33 650,00

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací příst

0

252 361,00

251 916,00

453 000,00

731 243,00

580 940,00

0

286 799,00

286 799,00

400 000,00

400 000,00

360 800,00

0

0

0

400 000,00

686 799,00

647 599,00

Správní poplatky

3 262 000,00

3 263 985,00

3 124 250,00

SPRÁVNÍ POPLATKY

3 262 000,00

3 263 985,00

3 124 250,00

DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB

9 215 000,00

9 171 694,00

8 847 316,00

1511

Daň z nemovitostí

9 500 000,00

11 133 875,90

11 133 875,90

151

DANĚ Z MAJETKU

9 500 000,00

11 133 875,90

11 133 875,90

15

MAJETKOVÉ DANĚ

9 500 000,00

11 133 875,90

11 133 875,90

104 715 000,00

103 080 761,34

102 753 383,34

1 895 000,00

2 283 467,00

2 698 889,00

15 000,00

15 000,00

37 509,00

0

147 940,80

385 094,80

134

MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

1353

Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid

1359

Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu

135
1361
136
13

1

OSTATNÍ ODVODY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB

DAŇOVÉ PŘÍJMY (SOUČET ZA TŘÍDU 1)

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč. prod)

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

211
2122
212

PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI

1 910 000,00

2 446 407,80

3 121 492,80

Odvody příspěvkových organizací

628 000,00

413 000,00

335 301,00

ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM

628 000,00

413 000,00

335 301,00

1 071 000,00

1 412 421,90

1 508 712,90

17 218 974,00

18 945 826,24

18 968 411,24

6 500 000,00

7 556 064,96

7 556 069,96

0,00

210 150,00

210 150,00

24 789 974,00

28 124 463,10

28 243 344,10

448 546,61

457 239,37

367 926,26

0

341 422,32

341 422,32

448 546,61

798 661,69

709 348,58

27 776 520,61

31 782 532,59

32 409 486,48

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

2132

Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

213

PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU

2141

Příjmy z úroků (část)

2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend

214
21

PŘÍJMY Z ÚROKŮ A REALIZACE FINANČNÍHO MAJETKU
PŘÍJMY Z VL. ČINN. A ODVODY PŘEB. ORG S PŘÍM. VZT.

2211

Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra

20 000,00

20 000,00

5 517,00

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

935 000,00

897 523,48

869 123,48

PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY

955 000,00

917 523,48

874 640,48

0

196 378,00

196 378,00

221
2222

Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

1 410 749,00

1 654 506,00

1 754 765,77

PŘIJ. VRATKY TRANSF. A OST. PŘ. Z FIN. VYP. PŘEDCH. L.

1 410 749,00

1 850 884,00

1 951 143,77

PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ

2 365 749,00

2 768 407,48

2 825 784,25

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob

0,00

37 750,00

37 873,00

PŘÍJMY Z PROD KRÁTK. A DROB DLOUHOD. MAJETKU

0,00

37 750,00

37 873,00
100 000,00

222
22

2310
231
2321

Přijaté neinvestiční dary

0

100 000,00

2322

Přijaté pojistné náhrady

0

830 788,00

830 788,00

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1 700 000,00

2 968 962,68

2 990 629,02

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

232

OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

0

362 174,60

367 369,60

1 700 000,00

4 261 925,28

4 288 786,62

2343

Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

0

44 699,00

44 699,00

234

PŘÍJMY Z VYUŽ. VÝHRAD PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM

0

44699

44699

23

PŘÍJMY Z PROD NEKAP. MAJ A OST. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

2420
242
2460
246

1 700 000,00

4 344 374,28

4 371 358,62

Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo

0

0

96 674,00

SPL. PŮJČ. PROSTŘ. OD OB. PROSP. SPOL. A PODOB.

0

0

96 674,00

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv

750 000,00

750 000,00

1 033 382,91

SPL. PŮJČ. PROSTŘ. OD OBYVATELSTVA

750 000,00

750 000,00

1 033 382,91
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24
2

PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)

750 000,00

750 000,00

1 130 056,91

32 592 269,61

39 645 314,35

40 736 686,26

500 000,00

2 605 852,00

2 611 582,00
240 000,00

3111

Příjmy z prodeje pozemků

3112

Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich

0

240 000,00

3113

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod

0

0

67 392,00

500 000,00

2 845 852,00

2 918 974,00
1 614 500,00

311

PŘÍJMY Z PROD DLOUHODOB MAJETKU (kromě drobn.)

3121

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet

0,00

1 614 500,00

3129

Ostatní investiční příjmy j.n.

14 374 033,77

0

0

OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

14 374 033,77

1 614 500,00

1 614 500,00

PŘÍJMY Z PROD. DLOUHOD. MAJ. A OST. KAP. PŘÍJMŮ

14 874 033,77

4 460 352,00

4 533 474,00

312
31
3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3)
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (TŘÍDA 1 + 2 + 3)

14 874 033,77

4 460 352,00

4 533 474,00

152 181 303,38

147 186 427,69

148 023 543,60

4111

Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp

0,00

2 690 801,00

2 690 801,00

4112

Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.

23 247 100,00

23 240 000,00

23 240 000,00

4116

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. Rozp

51 500 000,00

60 247 450,00

60 247 450,00

NEINV. PŘÍJ. TRANSF. OD VEŘ. ROZP. ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

74 747 100,00

86 178 251,00

86 178 251,00

411
4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

0,00

724 200,00

724 200,00

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00

982 390,00

982 390,00

4129

Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. Územní

0,00

4 458,24

4 458,24

NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF. OD ROZP ÚZ. ÚROVNĚ

0,00

1 711 048,24

1 711 048,24

709 000,00

709 000,00

448 340 396,79

0,00

0,00

1 800 519,31

709 000,00

709 000,00

450 140 916,10
538 030 215,34

412
4134

Převody z rozpočtových účtů

4139

Ostatní převody z vlastních fondů

413
41

PŘEVODY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

75 456 100,00

88 598 299,24

4213

Investiční přijaté transfery ze státních fo

0,00

699 827,51

699 827,51

4216

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r

0,00

16 046 289,34

16 046 289,34

INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF. OD VEŘ. R. ÚSTŘ. ÚROVNĚ

0,00

16 746 116,85

16 746 116,85

Investiční přijaté transfery od regionálníc

0,00

1 159 302,33

1 159 302,33

INVEST. PŘIJ. TRANSF. OD VEŘ. ROZP. ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

0,00

1 159 302,33

1 159 302,33

INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE

0,00

17 905 419,18

17 905 419,18

75 456 100,00

106 503 718,42

555 935 634,52

227 637 403,38

253 690 146,11

703 959 178,12

421
4223
422
42
4

NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

PŘIJATÉ DOTACE (soucet za třídu 4)
P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4)

4. Rozbor čerpání výdajů po OdPa
Text
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1014
1036
1037
1039
1099
2123
2143
2169
2212
2219
2221
2229
2241
2249
2299
2310
2321
2339
2341
2399
3111
3113

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve
Správa v lesním hospodářství
Celospolečenské funkce lesů
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Ostatní výdaje na lesní hospodářství
Podpora rozvoje průmyslových zón
Cestovní ruch
Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Železniční dráhy
Ostatní záležitosti železniční dopravy
Ostatní záležitosti v dopravě
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k
Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n
Vodní díla v zemědělské krajině
Ostatní záležitosti vodního hospodářství
Předškolní zařízení
Základní školy

Schválený
rozpočet
212 832 274,39
38 467 725,61
251 300 000,00

Rozpočet po
změnách
206 915 945,27
53 196 861,28
260 112 806,55

Schválený
rozpočet
200 000,00
0,00
52 000,00
0,00
87 610,00
0,00
126 000,00
550 000,00
7 220 769,86
1 264 760,00
1 453 600,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
15 000,00
30 945 961,61
50 000,00
1 260 030,00
250 000,00
2 542 000,00
12 967 915,00

Rozpočet po
změnách
357 710,00
336 300,00
124 150,00
204 774,00
57 610,00
16 000,00
144 000,00
34 000,00
10 764 953,21
9 307 470,65
1 577 560,00
0,00
0,00
100 000,00
2 750,00
60 000,00
21 599 091,49
50 000,00
4 336 351,89
364 900,00
2 550 020,00
14 302 387,05

Skutečnost
643 948 400,91
49 123 894,19
693 072 295,10
Skutečnost
290 442,00
336 300,00
124 150,00
190 754,00
17 430,00
15 840,00
144 000,00
27 000,00
10 758 946,24
8 473 690,89
1 577 560,00
0,00
0,00
93 383,60
2 750,00
54 241,00
19 262 552,66
0,00
3 763 072,25
206 074,00
2 532 201,60
14 222 663,05
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3114 Speciální základní školy
3121 Gymnázia
3123 Střední odborná učiliště a učiliště
3141 Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv
3146 Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.p
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání
3311 Divadelní činnost
3314 Činnosti knihovnické
3315 Činnosti muzeí a galerií
3319 Ostatní záležitosti kultury
3322 Zachování a obnova kulturních památek
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist
3330 Činnost registrovaných církví a nábožen. sp
3341 Rozhlas a televize
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 Zájmová činnost v kultuře
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519 Ostatní ambulantní péče
3522 Ostatní nemocnice
3541 Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk
3543 Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo
3611 Podpora individuální bytové výstavby
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářs
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sít
3635 Územní plánování
3636 Územní rozvoj
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komun. odpadů
3733 Monitoring půdy a podzemní vody
3744 Protierozní, protilavinová a protipožární o
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3792 Ekologická výchova a osvěta
3900 Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva
4171 Příspěvek na živobytí
4172 Doplatek na bydlení
4173 Mimořádná okamžitá pomoc
4177 Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v
4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového
4184 Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto
4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla
4186 Příspěvek na individuální dopravu
4195 Příspěvek na péči
4319 Ostatní výdaje související se sociál.porade
4322 Ústavy péče pro mládež
4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři
4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel
4356 Denní stacionáře a centra denních služeb
4357 Domovy
5212 Ochrana obyvatelstva
5299 Ostatní zálež. civilní připravenosti na kri
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
5410 Ústavní soud
5511 Požární ochrana - profesionální část
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6114 Volby do Parlamentu ČR
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávn
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
6399 Ostatní finanční operace
6402 Finanční vypořádání minulých let
6409 Ostatní činnosti j.n.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

105 000,00
242 000,00
95 000,00
1 620 000,00
7 000,00
0,00
0,00
2 740 000,00
1 445 000,00
280 000,00
0,00
130 000,00
112 000,00
810 000,00
434 000,00
5 646 500,00
285 000,00
421 580,20
2 412 500,00
632 000,00
1 042 610,80
240 000,00
130 000,00
20 000,00
0,00
1 000 000,00
11 714 000,00
3 271 000,00
30 000,00
3 430 000,00
280 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
22 457 769,00
7 100 000,00
0,00
200 000,00
340 000,00
2 400 000,00
100 000,00
0,00
4 450 000,00
400 000,00
200 000,00
20 000,00
900 000,00
210 000,00
1 400 000,00
2 000 000,00
20 000,00
42 000 000,00
83 000,00
5 000,00
0,00
0,00
283 320,00
240 000,00
100 000,00
200 000,00
5 111 000,00
0,00
515 000,00
1 005 000,00
2 933 000,00
0,00
0,00
0,00
41 109 000,00
718 009,53
1 520 000,00
709 000,00
11 500 000,00
736 674,00
1 173 390,00
251 300 000,00

111 146,00
291 952,15
61 180,00
1 620 000,00
7 000,00
0,00
0,00
2 740 000,00
1 545 000,00
185 710,00
0,00
230 015,50
102 000,00
810 000,00
434 000,00
5 641 015,00
298 449,00
1 579 892,20
2 617 500,00
858 701,10
962 777,00
294 000,00
90 000,00
20 000,00
2 000,00
1 000 000,00
11 714 000,00
3 271 000,00
30 000,00
3 220 000,00
277 600,00
474 000,00
120
1 098 249,00
21 459 341,00
7 257 000,00
20 000,00
155 000,00
340 000,00
1 875 000,00
1 000,00
11 000,00
5 730 000,00
450 000,00
300 000,00
20 000,00
1 375 000,00
35 000,00
1 100 000,00
1 620 000,00
70 000,00
49 239 000,00
66 805,00
5 000,00
0,00
31 195,00
286 320,00
240 000,00
100 000,00
200 000,00
5 291 000,00
0,00
565 000,00
939 094,00
3 633 000,00
377 000,00
428 000,00
36 113,00
42 957 808,00
475 640,31
1 521 811,00
709 000,00
1 889 400,00
736 674,00
689 270,00
260 112 806,55

111 146,00
290 026,00
61 180,00
1 620 000,00
7 000,00
0,00
0,00
2 531 528,00
1 186 476,08
170 414,00
0,00
183 662,10
102 000,00
594 671,40
397 729,00
5 191 678,93
244 405,00
1 541 894,70
2 617 500,00
737 874,70
841 675,50
294 000,00
90 000,00
20 000,00
2 000,00
2 223 570,94
10 621 767,55
2 924 590,30
0,00
3 155 654,28
137 785,60
0,00
120
1 097 884,00
19 349 618,00
7 206 426,00
0,00
154 884,00
0,00
1 657 498,60
898
10 810,00
5 370 337,00
404 611,00
117 331,00
12 000,00
1 045 960,00
16 056,00
1 083 127,00
1 612 350,00
32 678,00
48 665 000,00
60 000,00
3 461,00
0,00
31 195,00
239 436,80
211 147,00
53 674,35
158 838,60
5 016 659,18
0,00
532 993,71
806 587,19
3 359 068,00
506 539,67
352 741,14
0,00
40 620 927,42
348 746,01
1 369 301,00
450 140 916,10
-263 121,84
736 674,00
955 640,80
693 072 295,10
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Rozbor čerpání výdajů po položkách
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
5019
501
5021
5023
5029
502
5031
5032
5038
5039
503
5041
504
50
5131
5132
5133
5134
5136
5137
5138
5139
513
5141
5149
514
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
515
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5169
516
5171
5172
5173
5175
5176
5177
5178
5179
517
5192
5193
5194
5195
5199
519
51
5213
5219
521
5222
5223
5229
522
52
5329
532
5331
5333
5336
5339
533
5342
5345

Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní platy
PLATY
Ostatní osobní výdaje
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
Ostatní platby za provedenou práci jinde ne
OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Povinné pojistné na úrazové pojištění
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava
POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM
Odměny za užití duševního vlastnictví
ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
VÝDAJE NA PLATY, OST. PLABY ZA PROV. PRÁCI A POJISTNÉ
Potraviny
Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál
Prádlo, oděv a obuv
Knihy, učební pomůcky a tisk
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
Nákup materiálu j.n.
NÁKUP MATERIÁLU
Úroky vlastní
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE
Studená voda
Teplo
Plyn
Elektrická energie
Pevná paliva
Pohonné hmoty a maziva
Teplá voda
NAKUP VODY,PALIV A ENERGIE
Služby pošt
Služby telekomunikací a radiokomunikací
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Konzultační, poradenské a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
NÁKUP SLUŽEB
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
PohoštěnÍ
Účastnické poplatky na konference
Nákup uměleckých předmětů
Nájemné za nájem s právem koupě
Ostatní nákupy j.n.
OSTATNÍ NÁKUPY
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Věcné dary
Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. P
Ostatní výdaje související s neinvestičními
VÝDAJE SOUV S NEINV. NÁK. PŘÍSP. NÁHR. A VĚC. DARY
NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv
Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub
NEINVESTIČNÍ TRANSF PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM
Neinvestiční transfery občanským sdružením
Neinv.transfery církvím a naboženským spole
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga
NEINVE. TRANSF. NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM
NEINV. TRANSFERY PODN. SUBJEKTŮ A NEZISK. ORGAN.
Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro
NEINV. TRANSFERY VEŘ ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový
Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a
Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o
NEINV. TRANSFERY PŘÍSP. A PODOBNÝM ORGANIZACÍM
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj
Převody vlastním rozpočtovým účtům

Schválený

rozpočet
27 008 000,00
20 000,00
27 028 000,00
777 000,00
1 900 000,00
0,00
2 677 000,00
7 124 000,00
2 619 000,00
120 000,00
5 000,00
9 868 000,00
15 000,00
15 000,00
39 588 000,00
5 000,00
103 000,00
8 000,00
126 000,00
380 000,00
2 338 969,86
30 000,00
2 290 000,00
5 280 969,86
333 009,53
95 000,00
428 009,53
1 409 000,00
5 457 000,00
307 000,00
3 951 000,00
51 000,00
370 000,00
20 000,00
11 565 000,00
1 016 000,00
879 970,82
1 690 000,00
179 000,00
1 136 920,00
290 000,00
16 941 550,00
22 133 440,82
21 895 007,20
510 000,00
141 000,00
200 000,00
8 000,00
40 000,00
196 029,18
17 000,00
23 007 036,38
80 000,00
1 453 600,00
90 000,00
35 000,00
50 000,00
1 708 600,00
64 123 056,59
175 000,00
340 000,00
515 000,00
2 667 360,00
112 000,00
397 952,40
3 177 312,40
3 692 312,40
289 902,00
289 902,00
36 321 500,00
0,00
0,00
180 000,00
36 501 500,00
709 000,00
0

Rozpočet po změnách
28 396 272,00
43 657,00
28 439 929,00
1 394 706,00
2 600 000,00
1 035,81
3 995 741,81
7 484 798,00
2 759 553,00
121 811,00
14 933,00
10 381 095,00
0,00
0,00
42 816 765,81
5 000,00
94 104,00
8 000,00
146 568,00
422 908,90
1 907 051,86
30 000,00
2 201 251,80
4 814 884,56
45 197,31
140 443,00
185 640,31
1 351 975,00
5 503 000,00
315 500,00
3 693 471,00
52 500,00
350 563,53
20 000,00
11 287 009,53
724 942,00
903 971,12
1 698 312,60
367 792,00
1 095 914,00
245 836,00
15 220 380,30
20 257 148,02
15 911 719,96
506 241,00
149 919,00
321 441,94
8 000,00
20 500,00
196 029,18
18 000,00
17 131 851,08
66 088,00
1 453 600,00
155 888,00
35 000,00
50 000,00
1 760 576,00
55 437 109,50
583 450,00
340 000,00
923 450,00
2 927 860,00
102 000,00
444 952,40
3 474 812,40
4 398 262,40
289 902,00
289 902,00
36 940 500,00
4 000,00
630 586,00
143 000,00
37 718 086,00
709 000,00
0

Skutečnost
27 414 189,00
43 651,40
27 457 840,40
1 117 444,00
2 569 943,00
2 404,48
3 689 791,48
7 202 702,00
2 671 785,00
121 811,00
14 846,60
10 011 144,60
0,00
0,00
41 158 776,48
929,00
49 914,60
485,00
104 463,60
403 864,90
1 821 963,08
9 228,00
1 841 847,73
4 232 695,91
45 197,31
122 148,00
167 345,31
1 316 161,14
5 231 768,59
268 497,23
3 551 834,34
23 920,42
316 466,37
18 547,03
10 727 195,12
667 284,00
707 143,99
1 428 890,70
288 040,60
1 031 688,00
214 852,00
13 826 338,50
18 164 237,79
11 858 534,84
295 308,00
92 312,00
279 629,94
2 880,00
6 500,00
196 029,18
10 817,34
12 742 011,30
7 485,00
1 453 600,00
137 827,00
8 586,00
0,00
1 607 498,00
47 640 983,43
583 450,00
0,00
583 450,00
2 927 860,00
102 000,00
443 812,40
3 473 672,40
4 057 122,40
289 902,00
289 902,00
36 871 500,00
4 000,00
630 586,00
143 000,00
37 649 086,00
709 000,00
449 431 916,10
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534
5361
5362
5363
5364
5365
536
53
5410
541
5424
542
5492
5493
5499
549
54
5624
562
5660
566
56
5901
5909
590
59
5
6111
6119
611
6121
6122
6127
6129
612
6130
613
61

PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM
Nákup kolků
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f
OST. NEINV. TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM
NEINV. TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.
Sociální dávky
SOCIÁLNÍ DÁVKY
Náhrady mezd v době nemoci
NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU
Dary obyvatelstvu
Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSKTVU
NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU
Neinv.půjčené prostř.společenstvím vlastníků
NEINV. PŮJČENÉ PROSTŘ. SPOLEČENSTVÍM VLASTNÍKŮ
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstva
NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU
NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY
Nespecifikované rezervy
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE
OSTATNÍ INVESTIČNÍ VÝDAJE
B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5)
Programové vybavení
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje
POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU
Budovy, haly a stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Umělecká díla a předměty
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n
POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
Pozemky
POZEMKY
INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
6
K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (součet za třídu 6)
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)

709 000,00
0,00
11 102 102,00
0,00
736 674,00
0,00
11 838 776,00
49 339 178,00
51 600 000,00
51 600 000,00
50 000,00
50 000,00
140 000,00
500 000,00
781 000,00
1 421 000,00
53 071 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 974 812,40
43 915,00
2 018 727,40
2 018 727,40
212 832 274,39
150 000,00
250 000,00
400 000,00
37 135 191,61
432 534,00
0
0
37 567 725,61
500 000,00
500 000,00
38 467 725,61
38 467 725,61
251 300 000,00

709 000,00
3 450,00
2 038 002,00
0,00
736 674,00
1 800,00
2 779 926,00
41 496 914,00
59 939 000,00
59 939 000,00
95 256,00
95 256,00
160 000,00
0,00
1 046 100,00
1 206 100,00
61 240 356,00
0,00
0,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
479 622,56
46 915,00
526 537,56
526 537,56
206 915 945,27
221 000,00
174 774,00
395 774,00
50 248 603,28
1 287 534,00
9 000,00
985 950,00
52 531 087,28
270 000,00
270 000,00
53 196 861,28
53 196 861,28
260 112 806,55

450 140 916,10
3 450,00
-120 608,00
21 000,00
736 674,00
1 800,00
642 316,00
488 722 220,10
58 359 450,00
58 359 450,00
94 113,00
94 113,00
134 000,00
0,00
1 056 124,00
1 190 124,00
59 643 687,00
900 000,00
900 000,00
1 323 570,94
1 323 570,94
2 223 570,94
0,00
502 040,56
502 040,56
502 040,56
643 948 400,91
220 398,00
174 754,00
395 152,00
46 367 680,19
1 202 112,00
9 000,00
985 950,00
48 564 742,19
164 000,00
164 000,00
49 123 894,19
49 123 894,19
693 072 295,10

11. VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST ČERLINKA, s.r.o.
Datum jejího vzniku je 19. listopad 1992. Byla založena Městem Litovel a městem
Uničov, obcemi Červenka, Mladeč, Pňovice, Žerotín, Strukov a Hnojice, později vstoupily
obce Medlov a Haňovice. Jednatelem a statutárním orgánem společnosti je Ing. Zdeněk
Potužák. Sídlo společnosti je na ulici Cholinská 1120. Jde o společnost s ručením
omezeným se základním kapitálem 760.000 Kč. Rozhodujícím předmětem podnikání je
provozování vodovodů a kanalizací. Další činnosti jsou doplňkové, ale souvisejí s hlavním
předmětem činnosti. Jsou to: stavební činnost, nakládání s odpady a obchodní činnost.
Společnost vytvořila v roce 2010 zisk 5.367 tis. Kč a vlastní kapitál společnosti dosáhl
výše 64.966 tis. Kč. Nerozdělený zisk z minulých let ve výši 18.133 tis. Kč představuje zdroje,
které společnost vytvořila a vlastníci je ve společnosti ponechali, aby byly použity na
obnovu vodovodů a kanalizací. V ekonomické oblasti se příznivě promítá růst tržeb za
stočné, a to růstem fakturovaného množství (meziroční nárůst o 23.541 m3). Ve fakturaci
vodného je nárůst o 23.705 m3, a to nejvíce díky růstu spotřeby v průmyslu.
Provoz vodohospodářské infrastruktury byl řádně zabezpečován a ve všech
zásobovaných lokalitách byla zajištěna plynulá dodávka pitné vody. Pohotovostní služba
je nepřetržitá 24 hodin denně a poruchy na vodovodní i kanalizační síti jsou odstraňovány
rychle. V souvislosti se stavbou kanalizace Městem Litovel byly vyměněny rizikové
vodovodní řady a přípojky v Chořelicích.
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V hodnoceném období byly provedeny vrtné práce a hydrodynamické zkoušky
nového vrtu v hodnotě 1.261 tis. Kč, byly vybudovány nové části hlavních vodovodních
řadů v Sobáčově, ve Strukově a v Litovli a k prevenci poruch na vodovodu byl zakoupen
systém ENIGMA. Výsledky kontrol jakosti pitné i odpadní vody ukazují na stabilizovaný stav
a dobré provozování této infrastruktury. V nadcházejícím roce čekají dvě významné
aktivity: rozhodnout o dalším postupu při realizaci vlastního vodního zdroje a provést
rekonstrukci – zkapacitnění vodovodního přivaděče pro město Litovel s podporou dotace,
kterou společnost obdržela ze Státního fondu životního prostředí. Společnost je plně
vlastněna obcemi - domácími veřejnými subjekty, a byla vytvořena pro službu občanům.
Ve společnosti není cizí kapitál a nedochází k odčerpávání zisku či jiných zdrojů. Vzájemná
důvěra a spolupráce je na velmi dobré úrovni.
Hospodaření probíhalo v roce 2010 v souladu s finančním plánem společnosti.
Výnosy se skládají především z vodného a stočného a z příplatků za vyšší znečištění
průmyslovými firmami. Nejvýznamnější část nákladů tvoří nájemné hrazené vlastníkům
vodohospodářského majetku ve výši 7,3 mil. Kč a náklady na opravy vlastního i
pronajatého majetku. Priority oprav jsou stanovovány na základě naléhavosti potřeby a
na základě vypracovaného plánu oprav a financování. Na tyto opravy bylo vynaloženo
téměř 5,5 mil. Kč.
Hospodářský výsledek ve výši 5,4 mil. Kč bude použit na investice, zejména na
rekonstrukci hlavního přivaděče pro město Litovel jako vlastní zdroje k poskytnuté podpoře
ze SFŽP. Celkové výnosy byly 52.702 tis. Kč; celkové náklady 47.335 tis. Kč; hospodářský
výsledek + 5.367 tis. Kč. Zaměstnaných osob bylo 25 a jejich průměrný výdělek byl 22 359
Kč. Stav peněžních prostředků na začátku roku 2010 byl 7.359 tis. Kč; čistý peněžní tok
z provozní činnosti 5.659 tis. Kč; čistý peněžní tok z investiční činnosti 2.915 tis. Kč. Stav
peněžních prostředků na konci roku 2010 byl 10.156 tis. Kč. Očekávaná hospodářská a
finanční situace v roce 2011 v tis. Kč: celkové výnosy 54.989; celkové náklady 53.120;
hospodářský výsledek 1.869 korun.
Společnost uplatňuje, na základě rozhodnutí valné hromady, jednotnou cenu
vodného a stočného v rámci celé oblasti působnosti. Všeobecný růst nákladů se projevil
hlavně ve zvýšených potřebách na obnovu vodovodních řadů, což vedlo v roce 2010
k vyššímu meziročnímu nárůstu ceny, než tomu bylo v přecházejících letech.
Ceny byly kalkulovány v souladu s cenovým výměrem Ministerstva financí ČR číslo
01/2010 ze dne 11. 12. 2009, a to: vodné 23,82 (+10 % DPH 2,38) 26,20 Kč; stočné 22,96
(+10 % DPH 2,30) 25,26 Kč. Celkem: 46,78 (+10 % DPH 4,68) 51,46 Kč.
Společnost zaměstnávala v roce 2010 v přepočteném stavu 25 zaměstnanců a
v souladu s ustanovením kolektivní smlouvy vynakládá finanční prostředky na zajištění
zaměstnaneckých sociálních programů. Finanční prostředky jsou vydávány zejména na
stravování, na životní pojištění a penzijní připojištění, na odměny při životních i pracovních
výročích a na sportovní a kulturní akce zaměstnanců.
Veškeré činnosti společnosti jsou úzce provázány s ochranou životního prostředí.
Zejména oblast odvádění a čištění odpadních vod je procesem, který aktivně napomáhá
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nejen k ochraně, ale i ke zlepšování životního prostředí na daném území. Manažeři
vzorkování provádí průběžně kontroly na dodržování limitů stanovených kanalizačními
řády, které jsou zaměřeny především na potravinářský průmysl. Současně jsou dodržovány
i limity pro kaly vhodné ke kompostování. Nejvýznamnější a finančně nejnáročnější byla
výměna hlavního vodovodního řadu včetně veřejných částí přípojek v Chořelicích
za 380 tis. Kč; napojení ulice Bezručova v Litovli a napojení hlavního řadu v Pňovicích.
Pracovníci úseku pitné vody zajišťovali provoz vodovodní sítě. Dodávky pitné vody
byly realizovány v souladu s potřebami odběratelů. Byly prováděny výměny vodoměrů
s končící platností cejchu – cca 340 ks, preventivní vyhledávání poruch, čištění a
pozvedávání poklopů, čištění šachet, odkalování a odvzdušnění vodovodu, běžná
drobná údržba. V tomto roce bylo prováděno měření úniků vody v Medlově. Měření bylo
prováděno zařízením firmy RADETON BRNO. Šlo o zařízení ENIGMA a Hydrofony a povedlo
se zjistit skrytý únik o hodnotě 0,5l/s což představuje 42m3 za den. Po ověření, které
prokázalo účinnost při hledání poruch, bylo rozhodnuto pořídit přístroj ENIGMA pro další
zkvalitnění dohledávání skrytých úniků na síti. Další práce byly: vyhledání poruch;
provedení domovních přípojek; odběr vody z hydrantů pro jednotlivé žadatele; práce
UNC, autodoprava, řezání asfaltu, hutnění zeminy; prodloužení vodovodního řadu a
provedení přípojek v Pňovicích; přeložka vodovodu a přípojek při provádění kanalizačních
řadů v obci Tři Dvory a Chořelice. Dále provedení vodovodního řadu v části ulice
Bezručova; provedení řadu v ulici Lužní včetně rekonstrukce přípojek; rekonstrukce
přípojek v obci Medlov v ulici Ke skalkám; rekonstrukce přípojek v části Medlova;
rekonstrukce vodovodu a přípojek v Chořelicích na náměstí; výměna šoupat v obci
Pňovice; výměna sekčního šoupěte ve Třech Dvorech; výměna šoupěte v Chořelicích;
přeložka vodovodního řadu na ulici Severní v Litovli; položení nového vodovodního řadu v
Sobáčově, včetně 3 ks veřejných částí přípojek; výkop a položení vodovodního řadu ve
Strukově, včetně 7 ks přípojek; položení nového řadu v části ulice Pavlínka v Litovli a další
zkušební vrt v lokalitě Benkov. V roce 2010 se celkem opravilo a zrekonstruovalo 80
přípojek na vodovodní síti a odstranilo 23 poruch na hlavních řadech.
Provoz kanalizace a ČOV znamená čištění odpadních vod, které je zajišťováno na
4 mechanicko-biologických čistírnách odpadních vod s celkovou kapacitou 43 930 EO.
Jsou to čistírny pro obce Litovel, Červenka, Medlov, Mladeč a Sobáčov. Celkem bylo na
těchto čistírnách vyčištěno 2 034 000 m3 odpadních vod s účinností přesahující 98 %.
Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci je 11 097, z toho na 4 čistírny
odpadních vod 8 744 (přepočteno na ekvivalent obyvatel je to 37 593 osob).
Přetrvávajícím problémem je velký nátok balastních vod v době vysokých hladin
v korytě Moravy. Rok 2010 byl mimořádně vodný a ČOV proteklo o cca 500 tis. m3 více
než předchozí roky. Pro ČOV Litovel bylo vydáno nové povolení k nakládání s vodami,
které nepracuje s koncentračními limity, ale s účinností čištění, což je pro tak nebývale
zatěžovanou čistírnu průmyslovými vodami výhodnější. Společnost provozuje 60,52 km
stokových sítí a 25 čerpacích stanic. V roce 2010 převzali do provozu kanalizaci v obci
Králová, která je napojena na ČOV Medlov včetně 4 čerpacích stanic, nové řady
splaškové kanalizace v obci Medlov a kanalizaci v obci Tři Dvory, včetně výtlaku na ČOV
Litovel a čerpací stanice. Kvalita odpadních vod vypouštěných z čistíren odpadních do
87

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2010
vod povrchových byla pravidelně monitorována a kontrolována jednak akreditovanou
laboratoří LITOLAB, jednak vlastní provozní laboratoří. Kvalita vypouštěných vod dosahuje
cca 1/3 povolených limitů a vnos znečištění těmito vodami do jednotlivých řek a potoků je
minimální. Byl vypracován a schválen kanalizační a provozní řád kanalizace obcí Medlov,
Zadní Újezd a Králová; podána žádost o schválení aktualizovaných kanalizačních řádů
pro Město Litovel a obce Mladeč a Sobáčov.
Letošní 19. den vody nesl podtitul „Voda pro města – odpověď na urbanistické
výzvy“. Má přesvědčit vlády, organizace i jednotlivce, aby se aktivně zapojili do řešení
problémů při nakládání s vodou zejména v městských aglomeracích. OSN se snaží rozšířit
veřejnou debatu nejen o nadbytečném využívání dostupných zdrojů pitné vody, zvyšující
se poptávce po pitné a užitkové vodě ve městech, ale i o nebezpečném znečišťování
vody průmyslovými odpady. Zvýšit povědomí veřejnosti o nedostatku pitné a užitkové
vody, se kterým se potýká řada zemí světa, si předsevzala v roce 1993 OSN a vyhlásila
22. březen Světovým dnem vody. Společnost vyhlásila výtvarnou soutěž u příležitosti
Světového dne vody a vítězem se stali žáci ZŠ Jungmannova.

12. MĚSTSKÁ TEPLÁRENSKÁ SPOLEČNOST, a.s. Litovel
Během roku nebyly ve společnosti provedeny žádné rozsáhlejší organizační změny.
Společnost i nadále vede Ing. Jan Fiala jako předseda představenstva MTS. V roce 2010
byl dokončen projekt „Modernizace soustavy centralizovaného zásobování teplem
v Litovli“. Cílem bylo vyměnit poslední staré úseky teplovodů v lokalitě sídlišť Karla Sedláka,
Gemerská a Novosady a výměna hlavního rozvodu mezi teplárnou v areálu Uničovská a
ulicí Severní. Teplovody byly po povodních ve špatném technickém stavu a vykazovaly
vysoké tepelné ztráty. Zároveň byly zrušeny výměníkové stanice na sídlištích a nově byly
do všech vytápěných objektů instalovány objektové předávací stanice tepla. Jde
o technologické zařízení, které umožňuje podle požadavků majitelů jednotlivých objektů
samostatně nastavovat parametry vytápění pro každý dům a zajišťuje ohřev teplé vody
pro jednotlivé domy. Samozřejmostí je zde moderní regulace topení a přípravy teplé vody
a napojení na centrální dispečink MTS. Na kotelně byl za plynový kotel instalován
kondenzační výměník tepla, který zvyšuje účinnost kotle tím, že využívá tepla spalin
odcházejících do komína.
Investiční náklady dosáhly výše 21 milionů korun, z toho se podařilo získat v rámci
Operačního programu podnikání a inovace dotaci ve výši 60 %, což je 12,6 milionu Kč.
Zbylé náklady jsou hrazeny z investičního úvěru. Investice tak cenu tepla v Litovli nezvýší.
Občanům žijícím v lokalitách, kde probíhaly stavební práce, se přechodně ztížily životní
podmínky, ale životnost potrubí uložených v zemi je odhadována asi na 50 let, bylo třeba
je tedy vyměnit. Jiné zásadní investice do systému vytápění nyní nejsou potřeba. Cena
tepla je nyní stabilizována a mění se pouze v závislosti na ceně zemního plynu. Toho je
v současnosti na trhu přebytek, proto i jeho cena nijak výrazně neroste. Proto se
předpokládá, že i v příštím roce zůstane cena tepla pro spotřebitele v Litovli stejná.
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13. .A.S.A. ODPADY
Péči o odpady se zabývá společnost .A.S.A. odpady Litovel, Cholinská 1008,
statutárním orgánem jsou Mgr. Blahoslav Papajk a Ing. Iveta Jurenová. Vedoucím
střediska je pan Radovan Šmíd. Během roku 2010 k žádným změnám nedošlo, počet
zaměstnanců je i nadále 5. Tento rok, byl zatím nejlepší svým hospodářských výsledkem
v historii společnosti.
Množství odpadů na území města bylo za rok 2010 při svozu komunálního odpadu
následující: 2014,28 tun směsného komunálního odpadu; 154,25 tun papíru a lepenky;
86,13 tun skla, 101,31 tun plastů. Ve sběrném dvoře na ulici Cholinská bylo shromážděno
233,65 tun objemného odpadu; 5,761 tun nebezpečných odpadů; 9,4 tun pneumatik;
30,4 tun stavebního odpadu.

14. TECHNICKÉ SLUŽBY LITOVEL, příspěvková organizace, Cholinská ulice
V roce 2010 bylo k 31. 12. v Technických službách zaměstnáno 35 pracovníků,
z toho 4 THP pracovníci. Ředitelem zařízení je i nadále Ing. Karel Zmund. Vedle kmenových
pracovníků se v průběhu sezóny vystřídalo 23 pracovníků s pracovní smlouvou na dobu
určitou, zejména při práci v lesích, při údržbě městské zeleně a provozu koupaliště.
V červenci 2010 došlo ke změně ve funkci dispečera TS. Po odchodu pana Jiřího Hájka
do důchodu, byl na základě výběrového řízení přijat do funkce pan Miroslav Kovář.
Vozový park TS byl v průběhu roku 2010 posílen 2 vozidly. Byl to dodávkový
automobil IVECO, sloužící pak k převážení techniky do vzdálenějších lokalit a traktor
Horalsystem, vhodný i pro práce v těžkém terénu. Dále byl zakoupen vysavač listí a radlice
k traktoru. Celkem 42 položek bylo pořízeno ve skupině drobného majetku – lavičky,
odpadkové koše, vánoční výzdoba, nářadí, nástroje a z větší mechanizace rozmetadlo
sypkých hmot pro zimní údržbu komunikací. Hodnota majetku nakoupeného z příspěvku
zřizovatele a svěřeného jím k užívání činila více jak 15 milionů korun.
TS ve volné kapacitě v souladu se zřizovací listinou provozovaly hospodářskou
činnost, tedy služby pro třetí osoby – vývoz odpadů ze septiků a žump, zajišťování dopravy
občanům a firmám, provozování sauny a koupaliště, kopírování a plakátování. Tady využili
zákazníci služeb pro 500 akcí a bylo vylepeno na 3 300 plakátů.
Na vlastních příjmech se největší měrou podílelo hospodaření v lesích, kde bylo
vytěženo 2 868 m3 dřevní hmoty a získáno 3 517 315 Kč. Vzhledem k nákladům potřebným
na obnovu lesních porostů ve výši 3 181 630 Kč byl nakonec čistý zisk 389 685 korun. Všemi
dopravními prostředky TS bylo v roce 2010 ujeto 62 700 kilometrů a spotřebováno
pohonných hmot za 1 328 000 Kč. Došlo k nárůstu o téměř 358 000 Kč, což bylo dosaženo
vyššími výkony v rámci zimní údržby a zvýšení cen PHM.
Koupaliště
Správcem koupaliště byl pracovník TS pan Jiří Motola. Objekt byl připravován na
sezónu již od poloviny května v rozsahu nezbytně nutném, pro nevyjasněnost jeho
89

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2010
budoucnosti (více viz v kapitole Závěr). Vzhledem k tomu, že se nakonec oddálil záměr
výstavby nového koupaliště, bylo z rozhodnutí Rady města Litovel otevřeno 24. 6. a
nakonec v provozu pouhých 44 dní. Navštívilo jej 3 862 návštěvníků, tj. průměrně 88 denně.
Provoz byl vysoce ztrátový, což bylo v roce 447 000 korun.
Sauna
Za 157 provozních dní navštívilo zařízení 2 313 návštěvníků, což je průměrně
14,73 denně. Klienty byli především muži, kterých přišlo 1 890, ženy bohužel zaostaly
v „docházce“. Největší návštěvnost byla v zimních měsících, nejmenší při zahájení a
zakončení sezóny. Oproti minulým letům se mírně zvýšil zájem o saunování, přesto byla
zaznamenána ztráta ve výši téměř 244 tisíc korun, a to i přes zvýšení ceny permanentní
vstupenky na 10 vstupů u dospělých o 150 Kč a důchodců o 100 Kč.
Ubytování
Ubytovna na Pavlínce byla v roce 2010 opět provozována pod vedením pana
Jiřího Navary. Toto ubytovací zařízení sloužilo pracovníkům firem a organizací, které
v regionu podnikají, ale také stále častěji občanům města a okolí jako prozatímní bydlení
sociálního charakteru. Během roku zde bylo ubytováno celkem 5 706 osob. Zvýšení počtu
ubytovaných přineslo i výrazné zlepšení hospodářského výsledku a ztráta byla pouhých
7 000 Kč (v roce 2009 více než 90 tis. Kč!). Od tohoto roku se poplatky z ubytovací
kapacity již Městu Litovel neodvádí.
Oblast veřejné zeleně
V průběhu roku bylo místo běžných 4 – 5 pokosů provedeno pokosů 6 a práce
skončily o měsíc později než v uplynulých letech, tentokrát až koncem října. Vzhledem
ke značně deštivému počasí a vysokým teplotám tak došlo v oblasti údržby veřejné zeleně
k nárůstu výdajů jak mzdových, tak zejména na spotřebu PHM. Množství odpadu
po sečení travnatých ploch v Litovli a místních částech dosáhlo minimálně 1,5 násobku
odpadu v roce 2009. Na opravy, garanční prohlídky sekaček, křovinořezů apod. bylo
vynaloženo 1 061 000 Kč. Na základě rozhodnutí MěÚ Litovel bylo během roku pokáceno
142 stromů a keřů.

15. MIKROREGION LITOVELSKO
Vedením agendy je i nadále pověřena pracovnice MěÚ paní Eva Vaňková, která
během roku připravila řadu akcí. Rada Mikroregionu Litovelsko se během roku sešla
celkem pětkrát, stejně jako jeho valná hromada. Na konci ledna byl uspořádán již tradiční
ples v prostorách Záložny, na kterém bylo možno spatřit představitele jednotlivých obcí
Mikroregionu Litovelsko (ML). V měsíci únoru proběhla záslužná akce – setkání se sdružením
ARCUS – ONKO v Ješově, které sdružuje vyléčené pacienty postižené onkologickými
onemocněními. V roce 2010 se uskutečnily 4 zájezdy představitelů ML, a to 3. 3. do Laa an
der Thaya s půldenním relaxem pro starosty a návštěvou Akátové věže; 20. 4. zájezd
do Obcí roku 2010 (Tučín, Tršice, Týn nad Bečvou); 31. 5. zájezd pro starosty do Bruselu
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(na pozvání europoslance Ing. Březiny) a 7. – 8. 9. pro zastupitele do rakouské Solné
komory a údolí řeky Wachau.
ML uspořádal i tři úspěšné akce pro občany - zdarma i s dopravou. V září se v parku
na Nových Zámcích představila skupina MAXIM TURBULENC a o dva týdny později ABBA
REVIVAL v Bílé Lhotě. Tamtéž 3. prosince proběhla Adventní slavnost ve spolupráci s MAS
Moravská cesta a Městským klubem Litovel.

16. DOPRAVA
Začneme tentokrát z té smutnější stránky. Na silnicích Olomouckého kraje se letos
méně bouralo, ale více umíralo. Potvrzují to policejní statistiky. Jen za první pololetí to bylo
o 9 % méně nehod, přesto o třetinu více mrtvých. A nejvíc lidí umíralo právě na
Olomoucku. Během těch šesti měsíců také ubylo zraněných, řidiči ale častěji porušili
dopravní předpisy a dopustili se přestupku. Hlavními příčinami nehod bylo nerespektování
rychlostních limitů a nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, například za deště. Dále pak
obecně způsob jízdy a celková bezohlednost některých řidičů.
Za první pololetí zemřelo v regionu 24 lidí, dalších 83 bylo zraněno těžce a kolem
600 lehce. Pro srovnání: za celý rok 2009 bylo v kraji 20253 nehod, za 2010 už 2 058,
na Olomoucku 963 resp. 876. Počet přestupků v kraji byl celkem 16 014 : 18 893,
na Olomoucku 5 924 : 6 861. Nejhorším obdobím roku byly letní prázdniny. V létě se
nehody nejčastěji stávají nad ránem, kdy lidé přijíždějí z dovolených, jsou unavení a méně
pozorní.
Varující čísla přicházejí ze železničních přejezdů. Tady je dopravní statistika za první
půlrok více než smutná: 14 nehod, 11 zraněných 4 mrtví. Ať už za to může nepozornost
nebo nerespektování předpisů, jisté je podle železničářů jedno: za tragédie, které se
na přejezdech odehrávají, mohou v drtivé většině řidiči, cyklisté, či chodci sami. „Ani
nejvyšší stupeň zabezpečení není zárukou, že se nestane neštěstí. Některé lidi nezastaví
nic. Kromě samotného vlaku“, říká pro tisk mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel
Halla.
V kraji je to tedy dvakrát tolik nehod co loni a třikrát tolik zraněných. Podle statistik
nepomáhá ani zabezpečení přejezdů výstražnými světly, protože se u těchto přejezdů
stane zhruba polovina všech nehod. Ale ani závory některé řidiče nezastaví. Vždyť tam,
kde je zabezpečení nejvyšším možným způsobem došlo za pololetí k 11 mimořádným
událostem. Ve 4 případech řidiči objeli závory, nebo je podjeli a uvízli na trati, v dalších
vstoupili chodci, nebo cyklisté pod závorů přímo pod vlak. A ani v jednom z letos
vyšetřovaných případů střetnutí na železničním přejezdu nebyla drážní inspekcí označena
jako viník železnice.
Pro ilustraci uvádím, jak se k problému vyjádřila pro MF DNES Mgr. Zdeňka Frištenská,
vedoucí Muzea Litovel: „Samozřejmostí by se mělo stát, že i v malých obcích je u přejezdu
světelná signalizace a u těch, které jsou ve statistikách zapsány v černých číslech i závory.
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Přejezd u cukrovaru v Litovli, to byl vzor špatného řešení, ale díky novému koridoru se
bezpečnost zlepšila“. Zlatá slova!
Něco málo i optimismu: „V Česku ubylo obětí nehod nejrychleji z celé EU“, hlásá
titulek MF DNES z 22. 12. 2010. Na silnicích od začátku ledna do tohoto dne zemřelo
na českých silnicích 733 lidí. Je to nejméně mrtvých minimálně za posledních 40 let. Česko
se tak ve srovnání bezpečnosti silnic dostává na úroveň států západní Evropy. Počet
mrtvých přepočtených na počet obyvatel ukazuj, že jsme se dostali před Belgii, Rakousko,
Řecko, Portugalsko či Lucembursko – o nových členských státech Unie z východní Evropy
ani nemluvě (byť u nás stále umírá ještě dvakrát tolik lidí než například ve Švédsku,
Nizozemsku či Velké Británii). Důvodů poklesu je celá řada – bodový systém, který začal
platit před 4 lety; výrobci aut s bezpečnějšími vozy; méně mladých šoférů a možná i
masivní kampaň ministerstva dopravy, známá pod názvem „Nemyslíš, zaplatíš“.
Snad ještě malá poznámka, která je spojena s osobními zážitky kronikáře. Zatímco
počet mrtvých řidičů rychle klesá, usmrcených chodců je stále víc. Jen v měsíci listopadu
tvořili více než třetinu obětí nehod, když jich zahynulo 33! Vzít si na sebe modrý kabát a
vyrazit ve tmě po silnici do vedlejší obce se dá přirovnat jen k pokusu o sebevraždu. Podle
studie BESIP vás v takovém případě spatří až v momentě kdy je 18 metrů za vámi. Nemá
šanci zareagovat, vždyť při osmdesátikilometrové rychlosti potřebuje na patřičnou reakci
minimálně dvojnásobnou vzdálenost. Každý pátý mrtvý na silnici je chodec - nejvíce jich
v roce 2010 zemřelo za špatného počasí ve dne (61) a v noci bez osvětlení (40). Muži
zavinili 507 nehod (40 %), ženy 296 (36 %) a děti 451 (24 %) nehod. I když od roku 2001
začala platit přednost chodců na přechodu, jen za rok 2010 jich na nich bylo sraženo 771!
Policisté by rádi povinnost nosit reflexní vesty nebo prvky rádi dostali do novely silničního
zákona, která leží ve Sněmovně a čeká na schválení. Snad tak ubude tragických střetů.
K těm neveselým zprávám musíme, bohužel, přidat ještě jednu. Pro nás velmi
důležitá spojnice s Prahou silnice R35, která měla spojit Olomouc s Libercem, počká se
zahájením další tři roky a její dokončení se dá očekávat až v roce 2020. Odklad tak
důležitého tahu do Čech má na svědomí i to, že se při projednávání trasy tak váhalo
s trasováním možné varianty. Tím se přišlo o evropské peníze a dnes stavbu není z čeho
zaplatit. Silničáři mají letos k dispozici jen 30 milionů korun a to na přípravu projektové
dokumentace dvou úseků, které jsou s přípravou zatím nejdál: pokračování R35
Z Opatovic nad Labem na Časy a navazující R35 Z Časů do Ostrova. To nás tady asi
pramálo zajímá. Úsek před Vysokým Mýtem by snad mohl vystavět i soukromník, ovšem
propojení státního a soukromého sektoru považují mnozí za problematické.
Celá výstavba R35 by měla stát kolem90 miliard korun a plán má navíc ještě další
trhliny, když se rodí tři kritická místa: kudy vést silnici kolem Litomyšle, jak bude řešen
přivaděč na Ústeckoorlicko a další minou je požadavek ekologického hnutí Děti Země,
které chce jinak ošetřit napojení R43 na Brno.
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Tak třeba ještě jednu veselejší. K dopravě tak nějak patří i cyklostezky. Jejich rozvoj
v okolí Litovle je potěšitelný a dokonce cyklostezky Litovelska byly zařazeny mezi deset
nejlepších v Olomouckém kraji. V hodnocení se píše o tom, že Litovelské Pomoraví protíná
řada značených cyklotras a cyklostezek, jejichž povrch je z větší míry asfaltový. Všechny
jsou nenáročné, s minimálním převýšením. Proto jsou vhodné pro rodinnou turistiku s dětmi.
Mezi nejvýznamnější patří Moravská cyklostezka, jejíž šestnáctikilometrovou trasu
mezi Horkou nad Moravou a Litovlí doprovází i naučná stezka s názvem Luhy Litovelského
Pomoraví. Po trase je 11 zastávek s informačními panely, které seznamují návštěvníky
s životem vzácných rostlin a živočichů lužních lesů. Další naučná stezka Romantický areál
Nové Zámky začíná v Litovli u nádraží ČD i autobusového nádraží a seznamuje
návštěvníky s romantickým krajinářským areálem v okolí Nových Zámků. Stezka končí na
Nových Mlýnech přímo u vyhlášené rybářské hospody Na Kodlově. Kromě toho máme
přece krásnou stezku do Vísky a Sobáčova, do Rozvadovic a budují se další směrem na
Náklo. Jen ať se pokračuje dál a trošku se přiblížíme sousednímu Uničovu, který má snad
„zastezkováno“ nejen celé město, ale i spojení s okolními vesnicemi. Nám by moc
pomohlo, kdyby se rozkývali červenští radní a mohla se propojit cyklostezka do Střelic a
tak by byla celá trasa Litovel - Uničov pro cyklisty bezpečná.
Ještě něco málo k železniční dopravě. Zdá se, že Litovelsko je v nemilosti Českých
drah. Proto si museli co nejlépe prostudovat cestující nový jízdní řád od 12. prosince 2010.
Je zrušena trať do Mladče, ubylo spojů do Litovle a v Července nebudou zastavovat
některé rychlíky. Jde především o rychlíky na trati mezi Brnem a Jeseníkem. Intervaly spojů
mezi Červenkou a Litovlí se v dopoledních hodinách prodlouží na dvě hodiny. Pouze ve
špičce budou vlaky jezdit v hodinových intervalech. Mezi oběma místy bude jezdit méně
spojů i proto, že by vlaky v Července nenavazovaly na žádné rychlíky. Ale Červenka
přestavuje uzel pro celou oblast. To asi neví ministerstvo dopravy, které o změny žádalo a
nevznikly ani na žádost kraje, ani z rozhodnutí ČD.
Trať mezi Mladčí a Litovlí využívali především turisté, kteří si jeli prohlédnout jeskyně.
Argumentovalo se tedy neefektivností provozu. Místo vlaku budou jezdit autobusy, které
dle názoru kraje budou z hlediska docházkových vzdáleností komfortnější. Věřme, že
koleje do Mladče úplně neosiří a budou využívány nejen Vitoulovou vápenkou, ale časem
se možná obnoví alespoň víkendový provoz pro turisty!?
V srpnu 2010 byla zahájena rekonstrukce dvou mostů a oprava silnice na ulici
Dukelské. Silnice byla úplně uzavřena až po most přes Malou Vodu. Objížďka byla vedena
přes ulici Palackého, kolem pivovaru na křižovatku s ulicí Příčnou. Představovala
prodloužení cesty asi o 200 metrů a platila pro vozidla do 12 tun a autobusy. Pro vozidla
nad 12 tun byla stanovena objízdná trasa Litovel - Nasobůrky - Řimice - Nové Mlýny - Nové
Zámky – Litovel o délce 19 kilometrů. Investorem stavby byla Správa silnic Olomouckého
kraje, finanční náklady akce 9 milionů korun. Termín dokončení stavby do poloviny
listopadu byl dodržen.

93

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2010
SPRÁVA SILNIC OLOMOUCKÉHO KRAJE, cestmistrovství Litovel
Zprávu poskytl Roman Koláček, vedoucí provozu SÚ Olomouc ze Správy silnic
Olomouckého kraje, střediska údržby Olomouc. Organizace SSOK má své sídlo na ulici
Lipenské 120 v Olomouci a zástupcem statutárního orgánu je Ing. Drahomír Babnič.
Organizační rozdělení představují 3 střediska a to Středisko údržby Olomouc, Jih (okresy
Přerov a Šternberk) a Šumperk. Samotné středisko Olomouc se pak dělí na 3 cestmistrovství, z nichž jedním je naše středisko v Litovli. To má v současné době
33 zaměstnanců a sídlí v Chořelicích 1070.

17. KRIMINALITA, PČR, MP LITOVEL, HASIČI
OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR LITOVEL
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území
Obvodního oddělení Litovel Územního odboru Olomouc přináší kompletní údaje o zjištěné
trestné činnosti. V ní se konstatuje, že v roce 2010 bylo zdejším OOP ČR Litovel
prověřováno celkem 405 trestných činů, kdy ve 184 případech byl zjištěn pachatel,
statistická objasněnost byla tedy 45,43 %. To v porovnání s rokem 2009 znamenalo nárůst
celkově evidovaných trestných činů o 18 skutků, když bylo evidováno 387 činů a
objasněnost byla 47,80 %.
Z celkového počtu 405 trestných činů spáchaných v roce 2010 spadá 301 skutků
do obecné kriminality, 23 do hospodářské kriminality a 81 do tzv. zbývající kriminality.
Způsobená škoda byla 9 358 000 Kč (o 2 046 000 Kč nižší než v roce 2009). Z 301 činů
obecné kriminality bylo 36 násilných činů, majetkové kriminality 243 (krádeží vloupáním
106, krádeží prostých 123, mravnostní čin žádný, podvodů 5, zatajení věci 3, poškozování
cizí věci 6), ostatních kriminálních činů 22.
Ačkoliv je OOP ČR v Litovli jedno z typově menších oddělení v rámci Územního
odboru Olomouc, je jedno z největších svou rozlohou. Jsou zde chatové oblasti u obcí
Bouzov, Savín a Hynkov, obvodem prochází 17 kilometrů silnice pro motorová vozidla
Olomouc – Mohelnice i důležitý železniční koridor sítě spojující Olomouc a Českou
Třebovou. V centru pozornosti však zůstává město Litovel, ve kterém je přibližně poloviční
nápad trestné činnosti jako v celém služebním obvodu. Jedná se zejména o majetkové
trestné činy (vloupání, krádeže jízdních kol a vloupání do motorových vozidel).
S rozšiřováním průmyslové zóny v Nasobůrkách dochází ke krádežím věcí v této oblasti.
S počtem nově vznikajících obchodů a supermarketů se množí drobné krádeže v těchto
obchodech. Rovněž dochází ke krádežím jízdních kol odstavených před obchodními
domy a restauracemi.
Oproti roku 2009 došlo k poklesu celkově zjištěných pachatelů a podíl recidivistů se
ve struktuře celkové kriminality rovněž zmenšil. Ze 162 činů se recidivisté dopustili 77 činů
(2009 182 – 89), nezletilci 2, mladiství 3, ženy 19 činů), 53 muži starší 18 let a dalšími jsou noví
pachatelé v počtu 85. Ženy se často staly oběťmi domácího násilí, když během roku 2010
bylo prověřováno 26 událostí s incidenty majícími jeho znaky. Nejvíce obětí poškozených
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celkovou trestnou činností je ve věku 18 let a více, tedy osob dospělých. Rovněž
v kategorii přestupků patří dospělé osoby mezi nejpočetnější skupinu poškozených.
Mezi hlavní úkoly Policie ČR patří ochrana veřejného pořádku a OOP ČR Litovel
považuje tento úkol za jednu z hlavních priorit činnosti. K závažnému narušení veřejného
pořádku došlo během roku ve služebním obvodě celkem v 5 případech, když byly
kvalifikovány jako přečin výtržnictví a ve 4 případech pak byl zjištěn pachatel. Při
některých akcích ve městě jsou k zajištění bezpečnosti osob, majetku a veřejného
pořádku, jakož i k předcházení trestné činnosti vyhlášeny bezpečnostní akce za účelem
eliminace společensky škodlivého jednání. K nim patří Majáles, Motosraz Odrlice, Hanácké
Benátky, Motosraz Unčovice, Litovelský otvírák, Litovelské slavnosti a Bobr Cup.
Problematickými byly mítinky volebních stran, které pro policisty představovaly
povinnost zvýšeného dohledu nad veřejným pořádkem a monitorování těchto
předvolebních akcí ve spolupráci s pracovníky Služby kriminální policie a vyšetřování
Olomouc za účelem dodržování zákona z hlediska možného extremismu či
potencionálních výtržníků. OOP ČR vyhlašuje preventivně bezpečností akce i z vlastního
rozhodnutí. Jde především o opakované akce s názvem „Noční Litovel“, které byly
zaměřené na kontrolu dodržování zákona č. 379/2005 Sb. o ochraně před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi. Dále šlo o akce s názvem „Plesová sezóna“ týkající se zvýšeného
dohledu nad veřejným pořádkem při společenských plesech v územním obvodě OOP ČR.
Významným partnerem při zajišťování výše uvedených akcí je Městská policie Litovel, se
kterou má OOP výbornou a bezproblémovou spolupráci.
V roce 2010 bylo zaevidováno 1 092 přestupků, řádně ukončeno pak 1 060.
Přestupků řešených policií (mimo přestupků v dopravě vyřízených na místě uložením
blokové pokuty) bylo zaevidováno celkem 602, přičemž u 305 byl zjištěn pachatel úspěšnost objasnění je tedy 54,12 %. V blokovém řízení bylo řešeno celkem 496 přestupků,
za které byly uloženy blokové pokuty v celkové výši 327 500 Kč.
U kriminality mládeže došlo k poklesu – bylo evidováno celkem 5 provinění
spáchaných dětmi, tedy osobami mladšími 18 let (2009 – 13). Šlo o kriminalitu násilného a
majetkového charakteru. V oblasti drogové problematiky byly zjištěny celkem 2 skutky.
Osoby páchající tuto trestnou činnost svým jednáním naplnily obligatorní znaky skutkové
podstaty přečinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními
látkami a jedy. OOP ČR Litovel zde spolupracuje se Službou kriminální policie a vyšetřování
Olomouc. Nejvíce ohroženou skupinou v této problematice jsou osoby mladistvé a osoby
blízké věku mladistvých.
Majetková kriminalita zaznamenala nárůst o 44 zjištěných trestných činů oproti roku
2009. Bylo spácháno celkem 243 majetkových trestných činů. V 56 případech se podařilo
zjistit pachatele a úspěšnost v objasňování tak byla zakončena na 23,05 %. Šlo o 106
krádeží vloupáním (4 do chat, 11 do rodinných domů, 3 do bytů, 13 do obchodů, 12 do
restaurací, 2 do škol, 2 do kiosků a 59 do ostatních objektů); 123 krádeží prostých
(13 kapesních, 10 motorových vozidel, 15 jízdních kol, 39 věcí z vozidel, 8 v bytech,
1 domácího zvířectva, 5 součástek motorových vozidel, 2 jiné na osobách a 21 v jiných
objektech, 9 krádeží ostatních). Krádeže prosté patřily mezi trestné činy s nejmenší
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procentuální objasněností (pouze v 16 případech byl zjištěn pachatel, což znamená
statistickou objasněnost 13,01 %).
V oblasti hospodářské kriminality bylo spácháno 23 trestných činů, u 14 z nich
byl zjištěn pachatel. Největší podíl zde měly trestné činy Porušování práv k ochranné
známce a jiným označením, které se prověřovaly v 10 případech. Násilná kriminalita
zaznamenala v roce 2010 36 trestných činů s ukončenou celkovou objasněností 63,89 %.
Jde o 10 loupeží, 1 loupež na finančních institucích, 7 úmyslných ublížení na zdraví,
5 nebezpečných vyhrožování, 6 porušování osobní svobody a 7 ostatních násilných
trestných činů. Varující je stoprocentní nárůst loupeží, když jich bylo spácháno 10 a ve
3 případech zjištěn pachatel (2009 5 – 0). Ani v roce 2009, ani v roce 2010 nedošlo
v územním obvodu ke spáchání toho nejzávažnějšího trestného činu útočícího na
tělesnou integritu člověka, a to trestného činu vraždy. Stejně tak nebyl zaznamenán
trestný čin mravnostní povahy.
V roce 2010 bylo prověřováno 22 skutků ostatní kriminality s objasněností 81,82 %.
Sem jsou řazeny výtržnictví, požáry, maření výkonu úředního rozhodnutí, sprejerství aj.
Nejvíce, a to ve 12 případech šlo o přečin Maření výkonu úředního rozhodnutí, kde byla
objasněnost 100 %. V kategorii tzv. zbývající kriminality šlo o 81 skutků (objasněno 73) a to:
15 nedbalostních dopravních nehod, 42 zanedbání povinné výživy, 18 ohrožení pod
vlivem návykové látky, 6 ostatní trestné činnosti.
Policisté OOP ČR Litovel, zajišťují bezpečnost silničního provozu přímým výkonem
služby. Účastní se mimo každodenního dohledu a preventivní činnosti i mnoha dopravně
bezpečnostních akcí vyhlášených v rámci Územního odboru Olomouc, Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje či v rámci celé republiky vyhlášené Policejním
prezidiem. Počet akcí vyhlášených těmito subjekty dosáhl v roce 2010 počtu 30. Nad jejich
rámec uspořádalo zdejší OOP dalších 5 preventivních akcí zaměřených na stejnou
problematiku.
V rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zjištěno
celkem 524 přestupků, z nichž 484 bylo řešeno v rámci blokového řízení, 38 z nich
oznámeno správnímu orgánu, 2 přesunuty do roku 2011. Byly uloženy blokové pokuty
v celkové částce 316 500 Kč. Řízení pod vlivem alkoholických nápojů bylo zjištěno
ve 22 případech ( z nich 2 byli cyklisté). V 18 dalších případech ale byli řidiči alkoholem
ovlivněni tak, že jejich jednání naplnilo znaky skutkové podstaty přečinu Ohrožení pod
vlivem návykové látky dle ustanovení § 274 trestního zákoníku. Ti jsou uvedeni již v části
týkající se zbývající kriminality.
Od 1. 1. 2010 byl v rámci reformy vyčleněn Územní odbor Olomouc a OOP ČR
Litovel nyní spadá pod velení jeho vnější služby. V průběhu roku 2010 rozšířili řady oddělení
2 policisté, 1 ukončil služební poměr. K 1. 12. 2010 došlo ke změně vedoucího funkcionáře,
kdy po odchodu dlouholetého vedoucího npor. Mgr. Libora Chrudiny se stal jeho
nástupcem npor. Bc. Libor Navrátil. Z celkového počtu 21 policistů jsou 2 služební
funkcionáři, 11 policistů je určeno k plnění úkolů v rámci trestního řízení, 9 plní úkoly
obchůzkové služby v okrscích (4 z nich jsou současně zpracovateli trestních spisů)
a 3 policisté doplňují aktuální početní stav. Všichni policisté, vyjma služebních funkcionářů,
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jsou zařazeni ve směnném provozu. Vysokoškolské vzdělání mají 3 policisté OOP
a 2 vysokou školu studují. Mnozí z policistů jsou dárci krve či krevní plazmy.
Významnou prioritou OOP ČR Litovel je preventivní činnost spočívající
v předcházení trestné činnosti a policisté jsou tak veleni do míst s největším nápadem
trestné činnosti a do míst, kde v minulosti docházelo k narušování veřejného pořádku.
Stále aktivněji jsou prosazovány prvky filozofie Community policing (policejní práce
orientované na službu veřejnosti), spočívající v profesionálním a zároveň veřejnosti
vstřícném výkonu policejní práce, který se opírá o ochotu veřejnosti podílet se na věcech
veřejných.
Celkově lze konstatovat, že i přes zvýšený nápad trestné činnosti a pokles celkové
objasněnosti byl rok 2010 pro OOP ČR úspěšný. Územně odpovědní policisté navazovali
s občany, podnikatelskými subjekty a orgány státní správy a samosprávy bližší kontakty
v duchu projektu Community policing. Také byl rozvíjen projekt „Poznej svého policistu“,
kdy v měsíci prosinci byl zviditelněn v Litovelských novinách. V policejní činnosti se podařilo
objasnit mnoho trestných činů, zjistit jejich pachatele a vypátrat a předat majitelům jejich
odcizené věci, avšak na druhé straně je nutno kriticky uznat, že mnoho trestných činů
zůstalo neobjasněno a jejich pachatelé nebyli dosud dopadeni. Prioritou má být i v dalším
období hlavně předcházení trestné činnosti a plnění úkolů trestního řádu na úseku
vnitřního pořádku a bezpečnosti.
MĚSTSKÁ POLICIE LITOVEL
MP Litovel působí na území samotného města a 11 místních částí. Na plnění úkolů se
podílí velitel Mgr. Lubomír Broza, jeho zástupce Jiří Forst a 8 strážníků. Jejich průměrný věk
je 40,1 roku, 7 z nich má vzdělání ukončené maturitou a 3 mají vysokoškolské vzdělání.
Policie je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá
k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského
soužití, podílí se na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na pozemních
komunikacích a na prevenci kriminality. Sídlem MP je i nadále budova Městského úřadu
na ulici Havlíčkově. Strážníci slouží v nepřetržitém provozu, sedm dní v týdnu. Pohybují se
po naplánovaných trasách, a to v pěších hlídkách nebo autohlídkách. Na služebně MP
stálá služba není, ale je možno se policistů dovolat, buď na pevnou linku nebo na mobilní
telefon. Rozpočet MP na mzdy včetně odvodů byl 4 060 000 Kč, rozpočet MP na provozní
výdaje 1 051 000 Kč.
V roce 2010 řešila MP celkem 2 112 přestupků. Z toho bylo v dopravě řešeno 1 661,
na blokových pokutách uloženo 350 900 Kč. Z toho – překroční maximální povolené
rychlosti 160 (190 000 Kč); ostatních přestupků v dopravě 1 501. Vyřešeno uložením
blokové pokuty 757, postoupením správnímu orgánu 22, vyřešeno domluvou 882.
Na blokových pokutách bylo uloženo 160 900 Kč. Pod vlivem alkoholu bylo zadrženo
5 řidičů. Dále bylo řešeno ostatních přestupků 451, uloženo na blokových pokutách 68,
postoupeno správnímu orgánu 101 a domluvou řešeno 282. Počet důvodných podezření
o spáchání trestného činu oznámených PČR bylo 43. Odchyceno bylo též 32 volně
pobíhajících psů, kteří byli vráceni majitelům. Na blokových pokutách bylo celkem
uloženo 406 500 Kč.
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Při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku MP spolupracuje s OOP ČR
v Litovli. V roce 2010 se konaly 3 společné akce zaměřené na podávání alkoholu
nezletilým a mladistvým osobám. MP se podílí i na pátrání po pohřešovaných osobách,
zajišťuje místa trestných činů a místa dopravních nehod.
Do preventivní činnosti patří samotná pochůzková činnost strážníků v ulicích,
kontrola nebezpečných přechodů při cestě dětí do škol, kontroly zahrádkářských kolonií,
parků apod. Spolu s DDM se MP angažuje spoluprací při cyklistických soutěžích a
propagací činnosti MP při předváděcích akcích. Tak bylo uskutečněno 8 akcí zaměřených
na výchovu mladých cyklistů a 3 akce na soustředění v Cakově.
Velmi úspěšný byl tradiční Den s Integrovaným záchranným systémem určený pro
děti mateřských a základních škol, na kterém se prezentují jednotlivé složky IZS s ukázkami
své činnosti. Strážníci MP zde patří k hlavním pořadatelům. MP také doručuje obtížně
doručitelné písemnosti. Dále spolupracuje s TS, kterým hlásí závady na dopravním značení,
sjízdnost vozovek, poruchy veřejného osvětlení. Zajišťuje pořádkovou službu při pořádání
sportovních a kulturních akcí ve městě (BOBR CUP, akce ML, MK, Agentury BAVI apod.) a
účastní se při povodňových stavech ve spolupráci s Krizovým řízením ML. V oblasti
odborné připravenosti jsou strážníci proškolováni a zdokonalováni tak, aby byli připraveni
na výkon povolání (přezkoušení z právních norem, střelecká příprava, sebeobrana aj.).
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMUCKÉHO KRAJE, POŽÁRNÍ STANICE LITOVEL
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc má požární
stanici Litovel stále umístěnu na Náměstí Svobody 821. Velitelem je npor. Bc. Petr
Höchsmann. V roce 2011 odešli dlouholetí příslušníci nadstrážmistr Stanislav Fiala a
nadstrážmistr František Urban. Početní stav byl doplněn pouze o jednoho příslušníka, a to
nadstrážmistra Vladimíra Sejku, který sem byl převelen z HZS Středočeského kraje. Početní
stav příslušníků k 31. 12. 2010 je tedy 15, včetně velitele.
Během roku došlo ke vzniku 249 mimořádných událostí, které si vyžádaly okamžitý
zásah jednotek požární ochrany. Bylo to 34 požárů, 47 dopravních nehod, 8 úniků
nebezpečných látek, 152 technických havárií, 8 planých poplachů. Požáry činily 14 %
z celkového počtu mimořádných událostí. Celková škoda způsobená požáry dosáhla výše
2 623 000 Kč a částka, kterou evidují jednotky požární ochrany, jako uchráněné hodnoty
svou činností dosáhla výše 22 milionů korun. Při požárech byly zraněny dvě osoby,
k žádnému úmrtí nedošlo.
Největší akcí sboru byl zásah při požáru lisu a areálu firmy HEAD Sport s r.o. na ulici
Palackého ze dne 9. května v prostoru haly o celkové ploše 559 m2 a výšce 6,5 metru.
Došlo zde k poškození horizontálního lisu včetně elektroinstalace a řídící jednotky a škoda
byla odhadnuta na 1 500 000 Kč, přičemž jednotky požární ochrany uchránily hodnoty
ve výši 21 800 000 Kč. Došlo zde k technické závadě na termoregulátoru prvního topného
tělesy vstřikovacího lisu, což bylo stanoveno na základě šetření jako příčina požáru.

98

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2010
18. FINANČNÍ ÚŘAD LITOVEL, ÚŘAD PRÁCE
Ředitelem Finančního úřadu Litovel je Ing. Radomír Florián, který sdělil následující.
V průběhu roku 2010 nedošlo k žádným podstatným změnám proti údajům z roku 2009.
K 31. 12. pracovalo na zdejším úřadě 26 pracovníků včetně ředitele úřadu. Současně
nedošlo k žádným změnám ve smyslu struktury a uspořádání finanční úřadu, jeho
organizace, poslání a plnění hlavních úkolů. Z titulu povinnosti zachovat v určitých
oblastech mlčenlivost je tímto jeho informace konečná.
ÚŘAD PRÁCE OLOMOUC, pracoviště Litovel
Zprávu pro kroniku poskytl Bc. Jaroslav Mikšaník, vedoucí oddělení analýz a prognóz
Úřadu práce v Olomouci, Vejdovského 4. Uvádí, že na pracovišti v Litovli nedošlo k žádné
výraznější změně a poskytuje informace o vývoji zaměstnanosti v jednotlivých mikroregionech, se zřetelem na Litovelsko.
Od ledna 2010 začal Úřad práce v Olomouci (ÚP) sledovat vývoj zaměstnanosti
v nových mikroregionech. Původní rozdělení na 7 mikroregionů proběhlo již v roce 1993,
kdy byly vzaty na zřetel zejména možnosti dojíždění, sídla velkých zaměstnavatelů i
problematičnost jednotlivých oblastí s vysokou nezaměstnaností. Od roku 2003 začaly
fungovat tzv. pověřené obecní úřady (POÚ) – jedná se o obecní úřady, které v rámci
přenesené působnosti vykonávají na přesně vymezeném území státní správu. ÚP se proto
rozhodl převzít členění okresu Olomouc podle pověřených obcí a zrušit dosavadní
zavedené regiony. Proto se přestal publikovat například vývoj nezaměstnanosti na
Bouzovsku a Senicku, které se staly součástí POÚ v Litovli.
V roce 2010 nejvyšší průměrnou míru nezaměstnanosti vykázal POÚ Moravský
Beroun (18,6 %). Nižší, než průměrnou míru nezaměstnanosti v okrese (10,5 %) měly pouze
3 POÚ a to právě Litovel (10,4 %) a pod 10 % Olomouc a Hlubočky (9,7 %). K 31. 12. 2010
tak vypadaly údaje o nezaměstnanosti v POÚ Litovel takto: z celkového počtu obyvatel
23 341 bylo ekonomicky aktivních občanů 11 723. Počet uchazečů o práci byl 1 361 z toho
dosažitelných 1 319. Míra nezaměstnanosti v procentech byla pak 11,3. Registrovaná míra
nezaměstnanosti se od roku 2005 počítá podle pokynu Ministerstva práce a sociálních
věcí z počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání.
K vývoji nezaměstnanosti v okrese Olomouc uvádí zpráva: Na začátku roku se ještě
značně projevovaly dozvuky světové finanční krize, pokračoval příliv nových uchazečů
o zaměstnání do evidence PÚ. Od měsíce března došlo k poklesu, ovšem ke konci roku
opět k nárůstu nezaměstnanosti. U některých organizací činil meziroční pokles
zaměstnanosti i desítky zaměstnanců, zpráva uvádí například i litovelskou firmu SEV.
Mnohé z organizací naopak vykázaly výrazný nárůst zaměstnanosti, u nás se, bohužel,
žádná taková firma neobjevila. Sumarizace dat z firemních dotazníků ukázala, že již
v 1. pololetí 2011 by mělo dojít ke stabilizaci zaměstnanosti a k mírnému jejímu nárůstu.
Jedním z podniků, který avizuje nárůst zaměstnanosti je i litovelská společnost PAPCEL, a.s.
V jednotlivých oblastech je situace velmi různá. V zemědělství a lesnictví se
zaměstnanost snížila téměř o 10 %, v celém odvětví došlo k poklesu o cca 170 osob.
Potravinářství nevykazuje v meziročním srovnání výraznější výkyvy zaměstnanosti, výrazný
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nárůst vykázala naše firma ORRERO. Ve strojírenství došlo po masovém propouštění v roce
2009 ke stabilizaci a k nárůstu zaměstnanosti kolem 8 % (viz již výše uvedený PAPCEL,a.s.).
Odvětví elektrotechniky je relativně stabilizované, podobně jako ostatní průmyslová
odvětví. Zde jsou v pozitivním smyslu zmiňovány společnosti KIMBERLY CLARK a HTM Sport.
Ve stavebnictví je značný propad o několik stovek osob, nejvíce u firmy SKANSKA,
v následujícím období se očekává nárůst zaměstnanců o téměř 4 %. Sektor obchodu
vykazuje 7 % pokles, podobně jako odvětví dopravy a spojů (meziroční pokles
zaměstnanosti o 360 osob, zejména z důvodů propouštění u železničních společností).
V následujícím období předpokládají mírné navýšení zaměstnanosti pouze spediční firmy
provozující kamionovou dopravu.
Ve školství, zdravotnictví a sociálních službách je čtvrtina všech zaměstnanců
koncentrována v krajském městě. Ve školství se situace nezměnila, jen v Univerzitě
Palackého došlo ke zvýšení zaměstnanosti cca o 100 osob. Podobně ve Fakultní
nemocnici se stav zvýšil také cca o 100 osob, mírný nárůst zaznamenala zařízení pečující
o seniory. V ostatních odvětvích jako celku (pohostinství a ubytovací služby, hlídací služby,
peněžnictví a pojišťovnictví, veřejnou správu aj. se celková zaměstnanost meziročně
zvýšila o 200 osob a v 1. pololetí roku 2011 se předpokládá mírný nárůst především u
bezpečnostních agentur a úklidových společností. Další údaje lze nalézt v kapitole
Zaměstnanost.

19. EKONOMIKA, CENY, MZDY
Zdá se, že strach z krize pomalu opadá. Čechům ale trvalo celý rok, než se s ní
naučili žít. Nakupují se levnější potraviny, méně se chodí do restaurací a stále více lidí se
snaží šetřit na energiích. A také přestali považovat krizi za něco fatálního, co změní jejich
život od základů. Například ubylo lidí, kteří mají strach svěřit své úspory bankám.
Nejvíce se báli krize lidé z chudších regionů a ti, kteří berou podprůměrný nebo
průměrný plat. Pokud jde o rodinu s dětmi, jejich obavy ještě stoupají. Ale nyní na začátku
roku 2010 strach z krize tak nějak pomalu ubývá, i když obavy ze ztráty zaměstnání jsou
stále jedním ze strašáků horších časů. Větší strach mají zaměstnanci, méně se o práci bojí
živnostníci. Podle ekonomů nezaměstnanost v tomto roce neporoste zdaleka tak rychle
jako loni, ale pozor, ještě nejsme na konci roku!
Na otázku, zda změnili své chování kvůli ekonomické krizi, odpovědělo podle
průzkumu společnosti Focus 39,6 % ano, 59 % ne a 1,6 % odpověď neznalo. Na otázku,
na čem lidé šetřili, byly nejčastější odpovědi tyto: omezili jsme nákup některých výrobků a
služeb (kupujeme méně nebo vůbec) 35,5 %; začali jsme kupovat lacinější výrobky 32,3 %;
začali jsme více šetřit, odkládat peníze na horší časy 27 %; odložili jsme nákup
hodnotnějších výrobků a služeb (auta, nábytek…) 26,5 %; kupujeme jen to nejnutnější
21,9 %.
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V našem kraji nyní pracuje 133 275 firem a drobných živnostníků. Ale vloni více firem
zaniklo, než nově vzniklo. Počet šel o dva tisíce dolů, což představuje něco víc než jedno
procento ze stavu na konci roku 2008. Největší pokles postihl zemědělský a lesnický
průmysl, paradoxně ale vzrostl celkový počet živnostníků, kteří pracují sami na sebe. Větší
středomoravské firmy se krachu většinou bránily úsporami. Úsporným opatřením se
v podstatě nevyhnul žádný významný zaměstnavatel v kraji, ať už šlo o přechodné
snižování mezd zaměstnancům nebo o propouštění.
Situace v měsíci březnu je následující: krize slábne, ale trápí více lidí – propad
ekonomiky cítí čtyři lidé z pěti, většina se obává státního bankrotu v budoucnosti. Krize se
totiž lidí dotýká někdy i nepřímo a vnímají ji i lidé, kteří nemají žádné ekonomické
problémy. Ve společnosti vládne obecný neklid. Zároveň přibývá těch, kteří více doufají,
že se blíží zlepšení. Nicméně ve srovnání s loňskem výrazně přibylo těch, kteří si kvůli krizi
musí vystačit s menším platem. V minusu se ocitají i zaměstnanci ze zdravých firem a ze
státního sektoru, když nedostali tradiční třinácté platy nebo vánoční prémie. Firmy je po
hubeném roce 2009 seškrtaly.
Zároveň s vlastními potížemi si Češi začínají více uvědomovat i hrozící kolaps
státních financí a nezbytnou nutnost vhodných protikrizových opatření. Konečně si mnozí
uvědomili, že státní bankrot vůbec není problémem jen třetího světa. Máme za sebou rok,
ve kterém se Česko rekordně zadlužilo, a to pětkrát více než chtělo. Díra ve státní kase se
zvětšila o 195 miliard (v plánu bylo jen 38!), a to jak kvůli krizi, tak ke štědrým státním
výdajům. Ještě nikdy nebyl nárůst tak rychlý. Dohromady už dlužíme 1,3 bilionu korun a
každou sekundou dluhu přibude více než sedm tisíc. Na každého z nás tak připadá dluh
více než 112 000 korun.
Jednoho napadá: „Tady by měl někdo chodit kanálem!“ ČSSD za osm let vládnutí
zadlužila stát rekordními 527 miliardami korun. Socialisté utráceli peníze v době, kdy se
české ekonomice dařilo. Tuto skutečnost kritizují nezávislí ekonomičtí odborníci i emisaři
z Mezinárodního měnového fondu. Občanští demokraté v devadesátých letech se snažili
hospodařit s vyrovnanými rozpočty a bojovat s dluhy a s dopady ekonomické krize.
ODS za osm let vládnutí oproti ČSSD zvýšila dluh „jen“ o 183 miliard. Ne že by snad byli naši
pravicoví politici obzvláště přísnými šetřílky a nesmiřitelnými bojovníky s deficitem. Hluboký
strukturální problém veřejných financí moc nepořešili, ale také na to neměli moc času a
dostatečný mandát. Skuteční viníci maléru jsou však zcela evidentní. A tak by měl asi
exministr financí z ČSSD přestat vykřikovat ve Sněmovně a raději strávit pár hodin ve
zpovědnici a vyznat se z pyšných lží a obelhávání bližního svého. A i po rozhřešení asi
raději chodit tím kanálem!?
Ještě že je tady někdo naladěný plně na pozitivní vlnu. Energetici věští lepší časy roste spotřeba energií, což může znamenat, že se v praxi potvrzují slova analytiků
o postupném oživení ekonomiky. Spotřeba proudu podle ČEZ po 14 měsících vzrostla a
táhly ji nahoru hlavně výrobní a strojírenské firmy. I plynu by se mělo prodat o dvě
procenta víc. Je tu ale velké nebezpečí, že elektřina podraží až o 22 %, a to kvůli
fotovoltaickým elektrárnám. Solární šílenství totiž zachvátilo zem. Podniky se bojí, že je
zdražení energie položí. K solárnímu boomu přitom totiž vůbec nemuselo dojít, pokud by
poslanci už minulý rok schválili, že regulační úřad může v případě nutnosti výrazně seškrtat
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výkupní cenu „slunečního“ proudu. Právě firmy, které se obávají zdražení nejvíc, se chystají
zaútočit na vládu, aby s poplatky za obnovitelné zdroje něco udělala.
Řešení se nabízí hned několik – například rozložení ekologických příplatků do
několika let či uvalení speciální daně na energii z obnovitelných zdrojů. Žádné z nich však
již nezmění letošní štědré výkupní ceny, které stát garantuje na dalších dvacet let! Směrem
ke konci roku solární horečka vrcholí, týdně přibývá až stovka elektráren. Období, kdy
mohou majitelé solárních elektráren po připojení získat štědré výkupní ceny, se totiž krátí.
Stejně ale běží čas i vládě, aby konečně vymyslela, jak zmírnit dopady solárního boomu
na cenu proudu. Zdroje připojené letos dosáhnou na výkupní cenu až 12,25 koruny
za vyrobenou kilowatthodinu! Kdo se připojit nestihne, bude příští rok prodávat za méně
než polovinu. Ke konci roku by tak mohly dodávat do sítě proud sluneční elektrárny
o celkovém instalovaném výkonu 1 400 až 1 600 megawattů. To by mohlo znamenat dle
propočtů zdražení proudu v roce 2011 pro domácnosti o 11,5 až 12,7 % a pro průmysl
o 16,5 až 18,4 %.
Možná se otázkou fotovoltaiky na tomto místě zabýváme až moc, ale tato otázka
skutečně zlobí spoustu občanů a ti nešetří kritikou na naše poslance, že dopustili taková
zvěrstva. Vláda zoufale hledá cestu ven. Chce zavést darovací daň na emisní povolenky
pro elektrárenské firmy a několikanásobně zvýšit daň za půdu, na které stojí sluneční
elektrárny. Pro solárníky pak navrhuje daň z tržeb za sluneční elektřinu. Ministři slibují, že díky
tomu cena elektřiny nestoupne víc než o 5,5 %, ale v každém případě se na solární boom
složíme všichni.
Od března 2011prý stát nebude vykupovat žádnou elektřinu ze zdrojů stojících na
volných plochách, například na polích!? Podpora by se měla omezit jen na střechy budov
a cena bude zřetelněji odstupňována podle velikosti fotovoltraického objektu. Tak se má
řešit šlendrián laxnosti politiků v uplynulých třech letech. Solární boom má v roce 2011 stát
kolem 28 miliard korun! Kdo se nakonec chytí za nos?
Co u nás? V roce 2009 vzniklo v kraji 24 velkých elektráren na zemědělské půdě
(v roce 2008 jen 4!). Tento rok kopírujeme situaci v zemi, protože nárůst počtu žádostí byl
obrovský. O výstavbu neusilují jen firmy, ale také starostové. Takováto zařízení na
pronajatých obecních pozemcích znamenají zajímavý příjem do obecních rozpočtů.
Mnohde akci fandí i místní, pokud objekt bude stát na soukromém pozemku, získají
mnohem více peněz, než kdyby jej pronajali zemědělskému družstvu. Nechoďme daleko –
v prostoru průmyslové zóny bude stát solární elektrárna na ploše 4,4 hektaru kdysi úrodné
zemědělské půdy. Bez komentáře.
Jsme uprostřed roku a firmy začínají opět nabírat nové lidi. Končí tedy krize?
Podle některých ekonomických ukazatelů to tak vypadá. Odhady podporuje také
klesající nezaměstnanost. Ing. David Dostál, generální ředitel podniku Papcel, o tom říká:
„I přes odeznívání krize stále existují velká rizika, která působí na celou ekonomiku. Papcel,
stejně jako mnoho dalších podniků, dnes přijímá nové zaměstnance. Budeme si však
muset zvyknout na vyšší nezaměstnanost v budoucnu, než která byla před krizí.“ Některé
firmy v kraji už vzaly zpět tolik zaměstnanců, kolik vloni propustily. Ekonomika v kraji
skutečně ožívá a podniky dostávají více zakázek a někde dokonce ani nestačí pokrýt
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objednávky. Ta zpráva se ale do světa jen plíží a nikdo se ji zatím neodváží vykřikovat
hlasitě, aby ji nezakřikl. Faktem ale je, že přibližně od poloviny roku po dlouhých měsících
útlumu se mnoha firmám v Olomouckém kraji začíná dařit. Není to ještě konstatování, že
ekonomická krize skončila. Ve výrobě jsou ještě oblasti, kde oživení přichází stále velmi
pomalu. Buďme však optimisty!
V srpnu průmysl ožil, meziročně rostl o 12,9 %, což měli na svědomí především
výrobci automobilů. Lidé v obchodech nijak výrazně nešetřili, ba naopak. Tržby
obchodníků se oproti loňsku zvýšily o 2,8 %. Lidé se nechali nalákat na akce prodejců
nových automobilů a dostupných ojetin. Situace v ČR je už typická – auta táhnou
maloobchod i průmyslovou výrobu. Dalšími tahouny v obchodech jsou pak oblečení,
obuv a počítačová a komunikační technika. Lidé tolik nedělali radost svým žaludkům,
útraty za jídlo nerostly. Zákazníci byli asi nejvíce zdrženliví u tuzemských čerpacích stanic –
prodej pohonných hmot totiž klesl o necelých 12 %.
A je tu konec roku. Podívejme se opět do našeho kraje. Olomoucké hejtmanství
počítá s tím, že ekonomická krize pomalu končí. Pro příští rok předpokládá růst daňových
příjmů o 3 % a plánuje rozpočet ve výši téměř 4,5 miliardy korun. Rozpočet je prorůstový a
chce nejvíce posílit investice tím, že zakázky půjdou k firmám z regionu a bude posílena
zaměstnanost v kraji. Na investice by měl kraj dát přes miliardu sto milionů korun. Protože
k nejvýznamnějším stavbám bude patřit budování vzdělávacího centra pro slabozraké
v Olomouci – Hejčíně, svítá i nám naděje, že znovu získáme budovu na náměstí a vyřešíme
nedostatek prostor ve městě. Veškeré dotační programy, které kraj každoročně vypisuje,
zůstanou na úrovni letoška, ale částka na takzvaná učňovská stipendia vzroste
na 4 miliony korun. Z toho by mohlo profitovat i naše SOU, které se dlouhodobě pere
s nedostatkem učňů velmi potřebných profesí. A dobrou zprávu nakonec: městem pro
byznys (jde o celorepublikový srovnávací výzkum 50 kritérií podmínek pro podnikání) se
v kraji opět nejlépe umístil Prostějov, ovšem Litovel je na pěkném 7. místě, když za sebou
nechala nejen Olomouc, ale také třeba Mohelnici a Uničov. Snad i tady se blýská na lepší
časy?
CENY
Hned na úvod dobrá zpráva: Česko zažilo nejmenší novoroční zdražování od roku
2007, a to navzdory růstu spotřebních daní, DPH i dalšímu skoku v regulovaných nájmech.
Jak je to možné? Obchodníci totiž kvůli slabému nákupnímu apetitu Čechů a silné
konkurenci nepromítli do cen celé zvýšení daně, ale pouze jeho část. Regulované nájmy
také rostou pomaleji. Oproti loňskému roku ve výši 23 % nyní podražily „pouze“ o 14 %.
Částečně kvůli opatrnosti politiků před podzimními volbami do zastupitelstev, částečně
kvůli tomu, že větší města musí zdražovat pomaleji. Z novoročního zdražovacího seznamu
navíc vypadla tradiční dvojice položek – plyn a elektřina.
Ekonomové očekávají, že během roku začnou ceny růst rychleji. Na pulty totiž
dorazí se zpožděním třeba zvýšení spotřební daně u tvrdého alkoholu a cigaret, jimiž se
obchodníci předzásobili a mohou prodávat za starou cenu. Na začátku roku zdražoval jen
stát. Ovšem ani růst daně z přidané hodnoty a spotřebních daní nezpůsobil výraznější
cenové šoky. Oproti prosinci 2009 se ceny zvýšily o 1,2 %, což znamená jediné: obchodníci
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si ukrojili část ze svých marží. Na síle by podle ekonomů mělo zdražování nabrat v půlce
roku. Ovšem jen tehdy, když se ekonomika začne vzpamatovávat a lidé dostanou chuť
více utrácet. Jejich apetit však značně omezuje nezaměstnanost, která je právě v lednu
nejvyšší v historii.
Pro ilustraci – nejvíce podražily brambory (17 %); regulované nájemné (14,1 %); léky
na předpis (8,3 %); pivo (7 %) a pohonné hmoty (7 %). Co naopak nejvíce zlevnilo – jahody
(25,5 %); zimní bundy (12,6 %); hrubá mouka (10,9 %); ojetá vozidla (10,1 %) a nová vozidla
(4,7 %).
Co nás čeká v roce 2010? Všechny změny, které nachystala vláda a „Janotův
balíček protikrizových opatření“ jsou ve znamení úspor. Hledat někoho, kdo si polepší, by
bylo jako hledat jehlu v kupce sena. Stát si musí utáhnout opasek a s ním i my všichni.
Heslem roku bude: „Šetřit, šetřit a zase šetřit!“ Zaplatíme více za alkohol a cigarety (což by
nám mnohým vůbec nevadilo!), méně dostaneme na nemocenské, mateřské…
Důchodci nemohou počítat s valorizací stávajících důchodů. Nezaměstnaným se oproti
původním slibům nárok na podporu ani neprodlouží, ani nezvýší. Bydlení vyjde dráž, jezdit
na dálnici budeme za víc a telefonovat taky.
I úplně první program všech tří stran vládní koalice je týž: šetřit, škrtat a mazat dluhy.
Tak či tak se to dotkne každého. U mezd zůstane systém rovné daně, minimální mzda
nebude zvýšena. Žádná ze stran nechce zvyšovat DPH, nanejvýš mírně zdraží potraviny.
Mateřská se zřejmě dočasně sníží zhruba o pětinu, sníží se porodné, které je dosud 13 000
Kč při narození každého dítěte. U rodičovského příspěvku se dá čekat snížení asi
o desetinu (ze 7 600 na 6 840 Kč). U přídavků na děti se nemá měnit hranice na jejich
vyplácení, přísnější má být kontrola poskytování. Nemocenská první tři dny bude zase
zadarmo (podle ODS ubylo simulantů a ušetřilo se!). Zpřísní se podmínky stavebního
spoření, klesne státní podpora a využití bude možné jen na financování vlastního bydlení
(?). Možná skončí daňové zvýhodnění stravenek a režijních jízdenek (přes odbory se to ale
moc těžko prosadí!), takže mnoha firmám by se nevyplatilo je dávat. Důchody se budou
zvyšovat jen při růstu životních nákladů a prosazovat se má důchodová reforma, kdy si lidé
budou muset spořit na důchod.
Jak to nakonec dopadlo? Jak a koho se změny dotkly? Rodičů – na porodné
13 000 Kč mají nárok jedině prvorodičky v rodině s nízkým příjmem do výše maximálně 2,4
násobku životního minima (pro dvoučlennou domácnost je to 13 152 Kč). Čtyřletá
rodičovská dovolená už nebude tak výhodná jako doposud, příspěvek bude vždy 216 000
Kč. Chudé rodiny s nezaopatřenými dětmi přijdou o sociální příplatek, který byl od 320
do 1 125 Kč. Nezaměstnaných – pokud někdo odejde ze zaměstnání dohodou nebo dá
výpověď sám, bude mít po celou dobu podporu v nezaměstnanosti jen 45 % předchozího
platu (místo 65 %) a později 50 %. Nezaměstnaní si už nebudou moci k podpoře přivydělat
polovinu minimální mzdy, tedy 4 000 Kč, jak je to možné nyní. Zaměstnanců – platy
státních zaměstnanců se sníží v roce 2011 o 10 %. Státní zaměstnanci mohou být
tzv. pásmově odměňováni – tedy v jednotlivých platových třídách, ale bez toho, aby se
striktně bral ohled na počet odpracovaných let. Kvůli povodňové dani každý přijde
o 100 Kč za měsíc, o níž se snižuje sleva na dani. Zdaní se výsluhy a náhrady u vojáků
a policistů. Nemocných a nemohoucích – zaměstnavatelé budou platit nově 3 týdny
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nemocenské namísto současných dvou. Nemocenská zůstane na 60 % platu nastálo, první
3 dny budou nadále neplacené. Příspěvek na péči v 1. stupni závislosti pro lidi odkázané
na péči jiných má klesnout z 2 000 na 800 Kč. Důchodců – senioři, kteří pobírají důchod a
zároveň mají příjmy ve výši přesahující trojnásobek průměrné mzdy, budou muset tyto
příjmy zdaňovat. Průměrný starobní důchod by se měl zvýšit o 390 korun měsíčně, v příštích
letech to má být méně. Těch, kteří mají stavební spoření – státní podpora stavebního
spoření se sníží na polovinu, místo 3 000 Kč dostanou letos jen 1 500 Kč. Další léta klesne
podpora z 3 000 na 2 000 Kč a úroky už nebudou osvobozeny od daně. Politiků – o 5 % se
sníží platy poslanců a senátorů. Zdaní se poslanecké náhrady. O 5 % se sníží příspěvek pro
politickou stranu na mandát poslance a senátora z nynějších 900 000 Kč na 855 000 Kč a
na mandát člena zastupitelstva kraje z nynějších 250 000 na 237 500 Kč. Jen aby! Mnohé
škrty budou tedy bolet. Ovšem to vše si vyžádal rozpočet pro příští rok, který bude o 27
miliard nižší. Pozor! Sociální demokracie změny v dávkách, zvýšení daní i omezení
stavebního spoření hodlá napadnout u Ústavního soudu. Ten pak rozhodne, zda se
porodné či třeba rodičovská sníží skutečně již od ledna 2011. Argumenty ČSSD jsou ale
v tom, že změny schválili poslanci narychlo, v tzv. režimu legislativní nouze, a že vláda
neměla právo tento režim využít. Ta naopak tvrdí, že když změny nestihne, hrozí rozpočtu
velké škody, a proto je ona „nouze“ na místě. Tak uvidíme!
MZDY
Mzdy v Česku rostly během roku 2010 kvůli škrtům nejméně za deset let. Reálné
příjmy se meziročně zvýšily jen o desetinu procenta. Zatímco soukromý sektor zaznamenal
mírný vzestup, státním zaměstnancům peněz naopak ubylo. K růstu průměrné mzdy ovšem
přispělo i propouštění hůře placených lidí. Takže necelých pět set korun navíc spatřil
průměrný zaměstnanec letos na podzim na výplatní pásce v porovnání s minulým rokem.
Většinu z tohoto přilepšení však spolkly rostoucí ceny – skutečná hodnota mzdy tak zůstala
skoro stejná. Vyšší výplatu pocítili především lidé z oblasti informačních technologií. IT firmy
totiž chtějí lidi, kteří na sto procent splňují jejich požadavky. Dostávají obvykle tři až pět
nabídek, a tak si mohou diktovat finanční podmínky. Takových lidí je však na pracovním
trhu málo a například čerství absolventi s podobnými podmínkami v žádném případě
počítat nemohou. Zdá se, že mzdy mají tendenci růst jen v odvětvích, kterým se
mimořádně daří. Podle analytiků lze očekávat, že výdělky v soukromém sektoru brzy
překonají státní mzdy. Ty ještě loni byly vyšší asi o tisícovku, nyní se rozdíl smrskl na pouhých
51 korun. Jen pro zajímavost – jaké je rozložení mezd v Česku? Méně než 10 000 Kč bere
3,7 % zaměstnanců; 10 000 až 14 999 Kč 17,7 %; 15 000 až 19 999 Kč 24,9 %; 20 000 až 24 999
Kč 22, 4 %; 25 000 až 29 999 Kč 13,2 %; 30 000 až 39 999 Kč 10,8 %; 40 000 a více 7,3 %. Mzdy
jsou v oborech, seřazeny od nejvyšších po nejnižší takto: informační technologie,
peněžnictví a pojišťovnictví, výroba plastů, výroba dopravních prostředků, výroba kovů a
hutnictví, zdravotní péče, stavebnictví, doprava a skladování, vzdělávání, veřejná správa,
sociální zabezpečení, zemědělství aj.
Pojďme se podívat zblízka na mzdy v našem kraji. Ten patří k regionům s nejvyšší
nezaměstnaností a třetími nejhoršími mzdami v ČR. Vysoká nezaměstnanost rovná se nízké
mzdy většiny zaměstnanců. Takové rovnítko platí i v našem kraji, který dlouhodobě patří
mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností. „Nezaměstnanost a průměrné mzdy jsou spojené
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nádoby. Důvodem nepříznivých čísel v Olomouckém kraji je vedle krize struktura
ekonomiky. Je zde málo špičkových firem, které pracují s nejvyspělejšími technologiemi,
mají inovační potenciál a jejich výrobky jsou žádané ve světě“, sdělila tisku ředitelka
Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Eva Stachová. Podle ní je ekonomika
kraje zaměřená na služby, hodně lidí pracuje v neziskovém sektoru, infrastruktuře nebo ve
veřejné správě. „Ekonomiku ale táhnou nahoru právě špičkové technické obory vyrábějící
produkty s vysokou přidanou hodnotou. Kraj má takových firem nedostatek, což se potom
projevuje v negativních statistikách,“ dodává. Výhoda nízkých mezd, která v „bohatých“
letech přitahuje investory, teď nefunguje. „Investoři jsou nyní velmi opatrní. Ještě nějakou
dobu potrvá, než se jejich zájem zase zvýší. Bohužel u nás pořád narážejí na nedostatek
kvalifikované pracovní síly a obory s nízkou přidanou hodnotou ekonomiku nahoru
neposunou. A navíc jsou mnohem víc náchylné na propouštění v období útlumu
ekonomiky než špičkové obory“, pokračuje velmi otevřeně a zasvěceně Stachová.
Též je nutno vzít na zřetel, že výši průměrných mezd v krizi ovlivnila skutečnost, že řada
firem omezila propouštění a řešila problém snižováním mezd.
Jak to vypadá v regionu konkrétně? Vezměme to postupně: v polovině roku 2010
bral zaměstnanec v Olomouckém kraji v průměru 20 239 korun. Přestože lidé v regionu
zaznamenali nárůst mezd o 461 korun a nominální hodnota mzdy v kraji rostla dokonce
o 1,2 procentního bodu rychleji než v ČR, v mezikrajském porovnání zůstává náš kraj
v žebříčku průměrných hrubých mezd na třetím místě od konce. Za celorepublikovým
průměrem zaostává o 3 274 Kč. A za pražskými výdělky je to ještě mnohem víc – rozdíl je
propastných téměř devět tisíc korun (pražský průměr byl 29 142 Kč hrubého). „Průměrná
měsíční mzda v Olomouckém kraji se zvedla během pololetí z 19 788 na 20 239 korun.
V meziročním srovnání narostla dokonce o 661 korun, tedy o 3,5 %. Tak výrazný nárůst nás
překvapil. Jedním z důvodů může být i klesající nemocnost“ uvedla Jarmila Benešová
z Českého statistického úřadu Olomouc.
Jak dopadá dlouhodobější přehled vývoje mezd v ČR? Průměrná hrubá měsíční
mzda v ČR vzrostla za tři roky o 6 % z 21 978 Kč v roce 2007 na letošních 23 231 korun.
Nejvíce peněz najdou na výplatnici lidé v Praze – přes třicet tisíc korun měsíčně. Proti
nejhůře vydělávajícím krajům tak pobírají dlouhodobě přibližně o deset tisíc více –
průměrná mzda v Karlovarském, Olomouckém či Zlínském kraji je jen kolem dvaceti tisíc.
Více peněz dostávali v posledních třech letech hlavně lidé s vyšším vzděláním. Těm se
základním vzděláním stouply hrubé platy oproti roku 2007 o 2 %, lidem se středoškolským
vzděláním bez maturity o 3 %. Nejlépe vydělávajícím, tedy lidem s ukončeným
magisterským vysokoškolským vzděláním, stouply za tři roky platy o 7 %. Podobně výrazně
rostly i platy lidem s ukončeným bakalářským vzděláním. Tedy funguje přímá úměra – čím
vyšší vzdělání, tím vyšší plat. Podle průzkumu platů nejlépe vydělávají lidé ve věku od 25
do 34 let, jejichž průměrný plat je letos téměř 25 000 Kč měsíčně. Nejhůře placenou
skupinou jsou pak mladí lidé těsně po ukončení školy, kteří si měsíčně vydělají v průměru
18 tisíc korun.
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Abychom neměli příliš hlavu v oblacích, tak dva příklady na porovnání. Kde jsou
lepší platy? Vydělá si člověk v té samé profesi víc v Česku, kde bere v korunách, nebo je
výplata v eurech na Slovensku či v Německu zaručeně lepší? Tak pokud sázíte na „tvrdé“
euro na Slovensku, děláte chybu. Při porovnání stovky profesí dojdeme k možná
překvapivému výsledku – Češi jsou placeni lépe. Jen šest profesí vydělává více na
Slovensku. Zatímco Slovákům se ještě pořád pracovat v ČR vyplatí, hutníci ani tesaři se na
Slovensko kvůli o pár stovkám vyššímu platu stěhovat nebudou.
Jiná je situace ve srovnání se sousedy v Německu. Kdyby třeba česká uklízečka
uviděla výplatní pásku své německé kolegyně, asi by musela zaplakat. Rychlým
přepočtem z eur na koruny by totiž zjistila, že na jeden německý plat musí dělat pět
měsíců. Rychle pryč od uklízeček. Ale vždyť i průměrný plat je u sousedů téměř 60 000 Kč a
u nás nejlépe placený personalista má jen polovinu německého platu. Tak, budeme
vůbec někdy brát tolik jako Němci? Odpověď pro optimisty zní: nejdříve za 25 let! A pro
pesimisty: nikdy! Tedy, i když pesimisté tvrdí své „nikdy“, podle propočtů Next Finance by
se tak mělo stát zhruba v roce 2035. Tu největší propast podle propočtů této společnosti
překonáme během několika málo let, ale těch závěrečných možná deset procent
budeme dohánět možná dvacet let. Ale možná se nepotkáme vůbec. Naše ekonomika
je totiž na té německé závislá. Když se bude dařit jí, porostou sice naše platy, ale současně
i ty německé. Kdyby tedy německá ekonomika šlapala, budeme se i s platy přibližovat
rychleji, ale dohnat je nemusíme nikdy. Myslím ale, že z toho nás hlava nemusí bolet.

20. ZAMĚSTNANOST
Zdá se, že se letos bude odehrávat velmi podobný scénář na pracovním trhu jako
loni. Už od počátku roku hrozí nezaměstnanost prakticky ve všech oborech, hlavně pak
v automobilovém průmyslu. Nejvíce ohroženi ztrátou práce budou asi lidé ze severu Čech
a Moravy. A přestože by propouštění nemělo být tak masivní, s jistotou, že nepřijde o práci,
může počítat málokdo.
Hned v prvních lednových dnech zavalily úřady práce tisíce žadatelů. Jejich počty
doplnili ti, kterým koncem prosince vypršela pracovní smlouva. Nejvíce se propouštělo
v průmyslu a stavebnictví, dá se čekat i ve službách a cestovním ruchu a asi nejhůř na tom
bude automobilový průmysl, kde se kvůli dojezdu šrotovného dá čekat radikální útlum
výroby. V lednu bylo bez práce 540 000 Čechů a hrozivé přitom je, že volných míst rapidně
ubylo. Je jich v celé republice ani ne 31 tisíc. O jednu pracovní nabídku tak bojuje už
17 nezaměstnaných. Práce se hledá vůbec nejhůř v novodobé historii Česka.
Míra nezaměstnanosti je nejvyšší od roku 2005. Vloni v prosinci vzrostla na 9,2 %, ještě
před rokem však byla jen 6 %. V praxi to znamená, že fronta nezaměstnaných se jen
za měsíc prodloužila o 30 000 lidí. Proti loňskému roku se mezi nezaměstnanými ocitlo
dalších 190 000 lidí. Tak špatná situace v ekonomice ještě v novodobé historii nebyla,
dosud byl nejhorší leden 2000, kdy se o jedno volné místo ucházelo téměř 15 nezaměstnaných. Míra nezaměstnanosti ale ještě poroste! Podle statistiky ovšem kupodivu
nejsou největšími smolaři lidé nad 55 let, jak se traduje (ti nyní tvoří mezi lidmi bez práce jen
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12,3 %). Naopak nejvíc nezaměstnaných je ve skupině 15letých až 24letých, kteří nemají
maturitu.
V Olomouckém kraji hledalo v prosinci 2009 práci 41 tisíc lidí a během roku tu
nezaměstnanost narostla o 75 %. Podle statistik úřadu práce to byla situace vůbec nejhorší
za dobu existence kraje. V lednu přišlo o práci 6 665 lidí a nezaměstnanost stoupla
na 13 %. Jde o druhou nejvyšší míru nezaměstnanosti mezi kraji, Jesenicko je dokonce
v čele žebříčku všech okresů Česka. Téměř každý osmý člověk v produktivním věku je
v našem kraji bez práce, v číslech to znamená 44 166 osob.
Obecně lze říct, že firmy nové lidi nechtějí, nová pracovní místa nejsou, práci si
najdou jen lékaři či někteří specialisté, pro všechny ostatní znamená hledání práce takřka
neřešitelný problém. Volná místa jsou tak silně nedostatkovým zbožím, takže se nedostává
prakticky na žádné profese bez ohledu na kvalifikaci či vzdělání. Nejhůře jsou na tom stále
dělnické profese s nejnižší kvalifikací.
Jsme v únoru a ve frontě na práci teď stojí 574 226 Čechů, o jedno volné místo
bojuje víc než 18 lidí. V čem je problém? Firmy se stále ještě nevyhrabaly z důsledků krize
a konec roku mnohde využily k tomu, že už lidem neobnovily smlouvu na dobu určitou.
Jedou na minimálních stavech, v rozšiřování počtu pracovníků jim brání nedostatek
zakázek a nejistá budoucnost. Když už nějakou práci mají, řeší to krátkodobou pracovní
silou z agentur. Podle odhadů analytiků má nezaměstnanost růst ještě několik měsíců,
s největší pravděpodobností překročí desetiprocentní hranici a atakovat by mohla počet
šesti set tisíc lidí bez práce. Doufejme, že ji na jaře mírně zkrotí sezónní práce, především
ve výstavbě, lesnictví a také v zemědělství.
Špatné zprávy jsou o tom, že se nezaměstnanost rozšířila i do velkých měst a
nejrychleji roste tam, kde nouze o práci nikdy nebyla. Za poslední období nejvíce
nezaměstnaných přibývalo na „dobrých adresách“, dokonce i v hlavním městě. Jsou zde
propouštěni lidé z různých odvětví, ale nejvíce techničtí pracovníci, obchodní pozice ve
službách a také z administrativy. Ani jarní tání zamrzlý pracovní trh příliš neprolomilo. Pro
firmy přijímání nových lidí se stále rovná hazardní hře. Každý zaměstnanec totiž
představuje určitou formu závazku a v podmínkách české legislativy je stále snazší
pracovníky získat než jejich počet snížit. Podniky stále raději vyčkávají a čekají na
prokazatelné změny, které by naznačily skutečný obrat. V našem kraji opět přibylo 4 787
nezaměstnaných a je tu paradox. Hospodářská krize zasáhla i ty, kteří s ní pomáhají. Šetřit
musí i úřady práce, které se starají o to, aby lidem bez zaměstnání pomohly získat obživu.
Úřad práce v Olomouci zeštíhlel – došlo k redukci pracovníků, snížení míst. Šlo o obslužné a
servisní činnosti, šetří se na provozu. Ti, kteří jsou na přímém kontaktu s nezaměstnanými
nebo mají v popisu práce vyplácení podpor, se o práci bát nemuseli. Celkem šlo o 4 %
zaměstnanců.
Volební hit 2010: práce. Nejvyšší nezaměstnanost v historii udělala z práce druhé
nejdůležitější volební téma, hned po boji proti státnímu zadlužení. Vždyť bez práce je
desetina aktivních obyvatel a podle ekonomů jich do voleb ještě přibude. Doby, kdy byl
zaměstnanec nedostatkovým zbožím a mohl si vybírat, dávno pominuly, skončily už v roce
2008. Politici se teď předhánějí, kdo lidem nabídne lepší perspektivu. A zatímco pravice
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hraje o detaily, jak motivovat firmy k přijímání lidí a rozpočet přitom připravit o co
nejméně, levice se do detailů nepouští a slibuje, že stát lidi zaměstná. Jenže, co by lidem
skutečně pomohlo najít práci? Především by muselo dojít k oživení poptávky zejména
v německé ekonomice, pak zdravé finance a pružný trh práce.
Už je tu květen a zprávy jsou o něco veselejší – start sezónních prací tlačí
nezaměstnanost rekordně dolů, a to i v našem kraji. Díky oživení ve stavebnictví a
zemědělství úřady práce opustily značné počty nezaměstnaných – celkem 3 800 lidí.
Bez práce však dál zůstává 11,5 % obyvatel kraje, celkem přes 30 000 lidí. V okrese
Olomouc je nyní 12 888 nezaměstnaných, což je 10,6 % práceschopného obyvatelstva
(méně má jen okres Prostějov – 5 476; 9,8 %). Jak to vypadá s průměrným platem? Mzdy
v Olomouckém kraji statisticky rostou, stále však patří k nejnižším v zemi, zaměstnanec bral
v průměru 19 923 korun hrubého. Přestože jsme tedy v regionu zaznamenali jeden
z nejvyšších nárůstů mezd, mezi kraji zůstáváme na třetím místě od konce. Za celorepublikovým průměrem zaostáváme téměř o tři a půl tisíce korun a za pražskými dokonce
o propastných téměř deset tisíc korun (Praha – 28 972 Kč; celorepublikový průměr 22 784
Kč)!
Jsme za polovinou roku a v našem kraji míra nezaměstnanosti poněkud opadla – na
10,9 %. Nejnižší míru si nadále drží Prostějovsko a to i přesto, že pomalu končí oděvní gigant
OP Prostějov, ze kterého jen za poslední měsíc propustili 548 lidí. Počet lidí hledajících práci
se v regionu snížil o dva tisíce, celkem je nezaměstnaných 37 661 lidí. Na úřadech práce
pomalu přibývá nabídek, ovšem zájemci se nehrnou. Vhodných kandidátů je málo a
neplní podmínky. Hitparáda nejhledanějších pozic podle statistik z personálních agentur i
úřadů práce dokazuje, že nejhledanější jsou lidé, kteří nestojí v čele firem a k výkonu práce
nepotřebují několik vysokých škol či znalosti tří cizích jazyků. Často je problém spíše v tom,
že pozice jsou náročné, ale zároveň špatně placené a lidé se do nich proto raději moc
necpou. Nejvíce hledaní jsou nyní finanční poradci a obchodní zástupci, stejně jako třeba
servírky a řidiči motorových vozidel. V popředí zájmu jsou stejně jako za časů klasických
náborářů pozice ve výrobě, na stavbách a v dílnách různého účelu. Již několik let se
nejhůře vyhledávají řemeslníci. Řemeslo je totiž mezi mladými velmi nepopulární, není
prostě „in“. Stále více však platí, že řemeslo má zlaté dno a šikovný tesař nebo instalatér si
může zajistit velmi dobrou životní úroveň. Mnoho nabídek je na úřadech práce také pro
kováře, zámečníky, dělníky k montážním linkám, ale také pro prodavačky do obchodů,
švadleny nebo pradleny a již tradičně chybějí zdravotní sestry, lékaři, nově i veterináři.
Problém s obsazením těchto pozic souvisí podle personalistů a lidí z úřadů práce
především s nedostatkem vhodných a kvalifikovaných pracovníků splňujících všechny
požadavky firem.
Nezaměstnanost před létem poklesla, ale vyhráno není – příští rok se má vrátit na
10 %. Řady lidí bez práce rozšiřují žadatelé o podporu, kteří ale pracují načerno. Firmy
takto ušetří, ale tratí stát. I v našem kraji berou firmy zpátky zaměstnance a některé jich
vzaly už tolik, kolik jich loni propustily. Končí tedy krize? Podle některých ekonomických
ukazatelů to vypadá, že ano. Ekonomika ožívá a podniky začínají dostávat více zakázek,
někde dokonce nestačí pokrýt objednávky. Odhady klesající nezaměstnanost potvrzují –
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za minulý měsíc spadla její míra o čtyři desetiny na 10,5 %. V kraji si tak nyní hledá práci
34 915 lidí, což ovšem číslo příjemné není. Krajské statistiky jsou stále třetí nejhorší v zemi.
Stále to není o moc lepší. Jsme již v srpnu a bez práce je v Olomouckém kraji 36 125
lidí a za poslední měsíc klesla nezaměstnanost o jednu jedinou desetinu procenta.
O jedno volné místo se tak pomyslně pere 23 lidí. Úřady práce se shodují, že nejde o nijak
významné zlepšení a další nezaměstnané čekají na podzim, kdy by s čísly měl negativně
zahýbat konec sezónních a veřejně prospěšných prací, navíc se k nim přidají i
nezaměstnaní absolventi škol. V okrese Olomouc se držíme těsně pod desítkou (9,9 %).
Zkoušky čekají na úřadech práce pro zájemce o rekvalifikaci. Kurzům, kde mohou lidé
získat výuční list po jedné úspěšné zkoušce, pomalu končí platnost. Nahrazují je ty, kde
bude muset zkoušející podle zákona říci ano několikrát, ke každému osvědčení zvlášť.
Zkoušet se bude podle složitějšího systému a je jisté, že těch náročnějších dílčích zkoušek
bude i nadále přibývat.
Jsme uprostřed října a zprávy jsou poněkud optimističtější. V září se počet lidí bez
práce snížil na půl milionu a tím se dokázalo, že ani rekordní počet absolventů škol, kteří
právě dorazili na úřady práce, nezvrátil trend, že se počet lidí bez práce v Česku snižuje.
Během září tak míra nezaměstnanosti meziměsíčně klesla o desetinu procenta na 8,5 %
a vyrovnala tak letošní minimum. Na úřadech práce se hlásilo lehce přes 500 000 lidí. Září
však také ukázalo, že firmy nestojí o čerstvé absolventy a dávají přednost kandidátům
s praxí. Hodně se hledají obchodníci, od kterých se čeká, že přijdou s již získanými kontakty
z trhu. Zároveň však ubylo nových volných pracovních míst a hledání práce pro současné
nezaměstnané bude zase o něco těžší. Na jedno pracovní místo se dnes tlačí fronta
14,3 osoby.
Olomoucko, Jesenicko, Přerovsko, to jsou tři okresy v našem kraji, kde se nyní
nezaměstnanost snížila, jinde spíše stagnuje. Ovšem žádné výrazné zlepšení na trhu práce
se tady nekoná, počet nezaměstnaných byl na konci září jen o 21 lidí nižší než v závěru
srpna. Míra nezaměstnanosti v celém kraji je na čísle 10,6 %. Ve srovnání s koncem září
loňského roku je o šest desetin procenta nižší, takže práci hledá 36 104 lidí, o 1 129 méně
než loni. Stále jsme na nelichotivém třetím místě žebříčku, počet uchazečů na jedno
pracovní místo je nyní 25.
Statistiky nezaměstnanosti výrazně vylepšují místa podporovaná úřady práce. Nebýt
téměř tří tisíc míst na veřejně prospěšných pracích a takzvaných společensky účelných
míst, vyšplhala by se krajská míra nezaměstnanosti nad jedenáct procent. Největší
poptávka firem v regionu je nyní o nástrojaře, mechaniky, seřizovače a stavební dělníky.
Na lidi bez práce se zaměřují i úřady práce, chtějí je varovat před finanční tísní, která může
vést až ke dluhům. Pořádají proto semináře, na kterých se lidé dovědí, jak s omezenými
zdroji vyjít, nebo jak úspěšně hledat zaměstnání.
V polovině října volných míst přibývá, a to napříč obory. Třetina českých firem hodlá
nabírat nové lidi, po téměř dvou letech krize hledají dělníky, středoškoláky i vysokoškolsky
vzdělané manažery. Jde nejen o velké firmy, ale volná místa lze najít i u menších podniků,
a to skutečně napříč obory. A je to celosvětový trend. Nábor nových členů plánuje na
33 % společností. Podniky chtějí být připravené využít příležitostí, které jim mohou oživující
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se trhy nabídnout. Firmy chtějí klást důraz na efektivitu, a pokud budou chtít uspět, musí
investovat do klíčových zaměstnanců i v době hospodářské nejistoty. Nejžádanější profese
jsou obchodní zástupci, pomocní dělníci ve stavební výrobě, zedníci, kuchaři, číšníci a
servírky, řidiči nákladních vozů, lékaři bez specializace a metaři. Počet volných míst je ale
stále nízký na to, aby výrazně stlačil míru nezaměstnanosti. Úbytek sezónní práce,
ochlazení ekonomiky a plánované úspory na státních úřadech mohou přivést míru
registrované nezaměstnanosti ke konci letošního a příští rok opět na hranici desíti procent.
Konec roku vyznívá mírně optimisticky. Olomoucko, Jesenicko a Přerovsko konstatují
snižování nezaměstnanosti, jinde jde spíše o stagnaci. Práci nyní hledá o 1 291 lidí méně
než loni touto dobou, stále se celokrajský průměr pohybuje kolem 10,6 %. Statistiky
nezaměstnanosti výrazně vylepšují místa podporovaná úřady práce. Nebýt téměř tří tisíc
míst na veřejně prospěšných pracích, vyšplhala by se krajská míra nezaměstnanosti nad
jedenáct procent.
Od ledna 2010 začal Úřad práce v Olomouci sledovat vývoj nezaměstnanosti
v nových regionech. Dosavadní rozdělení na 7 regionů, z nichž jedním bylo i Litovelsko,
se ukázalo jako nevyhovující a nyní je převzato členění okresu podle jednotlivých
pověřených obcí. Součástí POÚ v Litovli se stalo i Bouzovsko a Senicko. V roce 2010 nejvyšší
průměrnou nezaměstnanost vykázal POÚ Moravský Beroun (18,6 %), následovaly
Uničovsko a Šternbersko. Nižší než průměr měly pouze Litovel (10,4 %), Olomouc (9,7 %) a
Hlubočky (9,7 %). K 31. 12. 2010 je situace v mikroregionu Litovel taková: z počtu obyvatel,
kterých je 23 341 je ekonomicky aktivních 11 723. Počet uchazečů o zaměstnání je 1 361 a
míra nezaměstnanosti 11,3 %.

21. ŽIVOTNÍ STANDARD
Prognóza o tom, co nás čeká v roce 2010, nebyla příliš radostná už na samém
počátku roku. Spíše zaznívala pesimisticky, když předpovídala, že rodiny si dál nechají
staré auto, lednici či televizor, budou se bát větších nákupů, nebudou si brát úvěry nebo
hypotéky, budou si víc připlácet ve zdravotnictví a zřejmě si odpustí dovolenou nebo se ji
budou snažit pořídit levněji. Mírný optimismus ale zazněl v dalších z prognóz, když se tvrdilo,
že rodiny neutratí o moc víc, protože ceny potravin se prakticky nezvýší; tankovat
nebudou výrazně dráž; mohou počítat s poklesem cen bytů a stejně tak bude výhodný
nákup aut; energie, které zatěžují silně rodinný rozpočet, zřejmě dokonce o něco zlevní.
Odhady ekonomické situace ministerstva financí radostné nejsou, česká rodina by to
měla pocítit hlavně strachem o práci.
Důležitá bude daňová politika a obvyklé předvolební sliby znějí již tradičně – méně
daní, více dávek! Politici mají štěstí, že jejich návrhům drtivá většina lidí nevěří, protože
v tomto roce bude platit pravý opak. Vláda bude muset zvýšit příjmy do rozpočtu, a to
bude bolet. Již od 1. ledna se zvyšuje sazba spotřební daně u piva, cigaret, tvrdého
alkoholu a pohonných hmot. Další miliardy do státní pokladny má přinést zvýšení daně
z přidané hodnoty z 9 na 10 % a z 19 na 20 %. V menších městech bude možné naposled
skokově zvýšit regulované nájemné a někde činže vyskočí o více než 50 %. Výrazně
poklesne mateřská – v závislosti na příjmu matky bude nižší o 20 až 30 %. Ono je to
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nepříjemné, ale je třeba si uvědomit, že Česko dlouhodobě utrácí víc, než kolik vybere na
daních. Letošek může skončit s deficitem až 200 miliard korun!

Připadá nám občas, že v naší republice nic nefunguje? Že všechno je drahé,
zavadit o dobrého doktora je kumšt, města jsou plná smradlavých aut a dítě dostává
mizerné vzdělání? Velmi prý se pleteme. Podle hodnocení kvality života jsme levnější,
bezpečnější, ekologičtější, zdravější a vzdělanější než v Anglii nebo Monaku. V žebříčku
jsme na 24. místě, těsně před právě uvedenými zeměmi. Údaje nevycházejí ani tak
z reality, jako ze statistik. Jsme tak dobří tedy nikoli díky tomu, že by na vesnicích byly zimy
méně zahaleny kouřem z hnědého uhlí, ale například poměrem plochy státu a plochy
chráněných území. Nejsme napřed v tom, jak kvalitní máme učitele a lékaře, ale v jejich
počtu na tisíc obyvatel. Nikdo z hodnotitelů nemusel jet špinavým vlakem bez topení a
funkčního záchodu, ale vycházeli z délky železničních tratí a počtu letišť v přepočtu na
obyvatele… Výsledné umístění a počet procent je průměrem hodnocení jednotlivých
oblastí. Tak si protřeme oči a stůjme nohama pevně na zemi.
Mnozí ale neumí než nadávat a tvrdí, že kdysi bylo levněji! Omyl! Ve srovnání platů
a kupní síly v roce 1990, kdy ještě doznívala socialistická ekonomika, a současnosti, se dnes
máme opravdu lépe. Dnes jsou ceny sice mnohonásobně vyšší, jenže ještě více poskočily
mzdy. Na nekvalitní škodovku bylo kdysi potřeba pětadvacet platů a navíc ještě běžně
nebyla k dostání. V současnosti stačí dvacet průměrných platů v Olomouckém kraji na
nesrovnatelně pohodlnější a komfortnější vůz Škoda Octavia. Televizor? Tehdy za jeden
plat byla k mání pouhá třetina přístroje, nyní se za jeden plat koupí tři. Mylné je také
tvrzení, že jsou dražší potraviny. Za jeden plat se dalo před dvaceti lety koupit „jen“ 583
pecnů chleba, nyní zhruba 850. Kuřecího masa se dá koupit za jednu výplatu až
trojnásobek. Dražší je v přepočtu na výši mzdy elektřina, zemní plyn nebo vodné a stočné.
Například zemního plynu si teď koupíme za jednu výplatu méně než polovinu.
Samozřejmě, každé srovnání kulhá …
Jak s tím koresponduje průměrný plat v našem kraji? V průměru bere zaměstnanec
v Olomouckém kraji 19 323 korun hrubého. I když mzdy v letošním roce statisticky rostly,
zůstáváme stále v žebříčku průměrných hrubých mezd na třetím místě od konce. Za celorepublikovým průměrem zaostáváme téměř o tři a půl tisíce korun. Hůře jsou na tom pouze
Zlínský a Karlovarský kraj. Současná průměrná mzda je významně ovlivněna začínajícím
růstem ekonomiky a plošným zvyšováním mezd, ale také změnami ve struktuře
zaměstnaných. Zatímco platy zaměstnanců na vyšších postech rostou více, platy
řadových zaměstnanců stagnují. Navíc, když se propouští, tak jde především o lidi s nižšími
příjmy. Rostoucí počet nezaměstnaných tak vlastně také zvyšuje průměrnou mzdu.
A v našem kraji poklesl počet zaměstnanců během roku o 5,9 %.
Jaký vzít k charakteristice našeho životního standardu vážný argument? Poněkud
paradoxně to může být náš objem v pase. Češi se ale k nadváze stavějí v mnoha
ohledech jinak než lidé jinde ve světě, tloušťka nám tolik nevadí. Přebytečná kila příliš
neřešíme a někdy užijeme sloganu paní Paroubkové o tom, že přednější je „sexy mozek“.
Jen 19 % českých mužů se někdy snažilo zhubnout, to je menší procento než třeba v Rusku!
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Opravdu pohled na mnohé české muže mezi třicítkou a padesátkou je skutečně tristní. Ale
ruku na srdce, obvykle se máme rádi takoví, jací jsme. O naší bohorovnosti vůči
nadbytečným kilům svědčí i údaj z celosvětového průzkumu: zatímco dvě třetiny Indů jsou
přesvědčeny, že přebytečná kila jim nejvíce překážejí v kariéře, v Česku si to myslí jen
22 % lidí.
Hlavně ať je porce velká – tak vybírá oběd typický Čech. Průzkum v šesti
evropských zemích včetně Česka ukázal, že máme největší problémy právě s obědem.
Spořádáme polévku, vybereme si nezdravé hlavní jídlo a ještě to zapijeme sladkou
limonádou. Obědváme zkrátka jinak než cizinci na západ od nás. Polovina lidí vynechává
oběd úplně, ale zato večeří silně - další cesta k obezitě! Od roku 2002 přibylo o 7 % mužů,
kteří mají kila navíc a podle obezitologů v hubnutí příliš úspěšní nejsou. Podle průzkumů
mají muži potíže s kily do 54 let, pak jejich váha začne klesat. Ženy tloustnou postupně a
pořád a hubne se jim obtížněji, protože kvůli častým dietám rychleji zase přiberou, ale jsou
vytrvalejší. Když se sečtou muži i ženy, má potíže s váhou 55 % lidí a každý rok se tento
počet o procento zvyšuje. V USA existuje průzkum, který si pohrál se statistikou, za třicet let
bude obézní každý Američan. To se asi nestane, ale tam i u nás je trend neúprosný žijeme v prostředí, kde nevydáváme víc energie, než přijímáme. Kdysi jsme museli vynaložit
energii, abychom sehnali jídlo, později, abychom si na něj vydělali. Teď si většina vydělává
prací, která není fyzicky náročná, a tak tloustneme. V žádném případě to ale není
svědectvím, že máme lepší životní standard než kdysi.
Kde jsme nejšťastnější? Ač se z mnoha vtipů zdá, že manželství je nejhorším žalářem,
opak je pravdou. Manželé jsou podle průzkumu nejspokojenější lidé. „Pozitivní vliv
manželství na životní spokojenost je téměř univerzální. Pozitivní vliv soužití s partnerem je
přitom dotazovanými vysvětlován, kromě lepšího zdravotního stavu a lepší finanční situací
sezdaných partnerů, také vzájemnou společností, podporou, pomocí a povzbuzením,“
píše se ve zprávě k výzkumu. Tvrzení těch, kteří jsou „singles“ šťastni, působí někdy příliš
křečovitě. Společná domácnost má dobrý dopad na životní spokojenost, vzájemné vztahy
i vztahy s širší rodinou. Příznivě působí na pocity životní pohody u více než 82 %
z dotazovaných. A pocit životního úspěchu se posílil u 72 % lidí. Velká část lidí tvrdí, že
rodičovství je hodně omezující (mezi mladými a svobodnými si to myslí 47 % oslovených),
s rostoucím věkem a poté, co už se páru dítě narodí, jsou to právě děti, s nimiž rodiče
spojují štěstí. Zcela bez dětí chce zůstat jen 1 % lidí.
Jak to vypadá v českých domácnostech dvacet let po sametové revoluci? Model
– muž vydělává, žena pečuje – trvá dál. Dokazuje to sociologický průzkum agentury
MEDIARESEARCH – o děti a domácnost se starají stále převážně ženy, kdežto muži rodinu
zabezpečují finančně, jejich příjmy bývají vyšší. Matky obstarávají v průměru tři čtvrtiny
domácích prací, je na nich 73 % každodenní péče o děti a téměř 70 % nákupů. Muži –
otcové mají nadpoloviční podíl pouze u finančního rozhodování, což souvisí s jejich rolí
živitele rodiny. Podle výsledků průzkumu jsou muži s tradičním rozdělením rolí na živitele a
pečovatelku spíše spokojeni (a kdo by nebyl, že!). Tři čtvrtiny mužů – otců tvrdí, že se jim
daří skloubit práci a rodinu, jen 3 % z nich říkají, že to určitě nezvládají. Dvě třetiny mužů
jsou spokojeny s tím, kolik času tráví se svými dětmi, silně nespokojeno je pouze 7 % otců –
a to především těch rozvedených.
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Špatně se nemáme, ale v žebříčku „loupežníků“ jsme v popředí. Loni přišli
obchodníci o zboží v hodnotě téměř 10 miliard korun. Na částce se výrazně podílejí sami
zaměstnanci a chyby obchodníků, ale více než polovina jde na vrub krádežím zvenku.
Ztráty v Česku tvořily asi 1,47 % obratu firem, ale některé odhady mluví o ztrátě ve výši
až 3 % obratu. Škoda se navíc liší podle druhů zboží. Nejvíce se krade v obchodech
s módou, hned na druhém místě figurují potraviny. Tady se pachatelé nejčastěji zaměřují
na alkohol, cukrovinky a instantní kávu. Na dalším místě jsou knihkupectví (!), kde se
kradou hlavně komiksy. Některé skupiny zlodějů se zaměřují přímo na luxusní zboží
a většinou jde o velmi dobře organizované skupiny zvané „bílé límečky“. Během roku 2009
u nás vzrostly tyto krádeže o 7 %, v milionech eur to bylo asi 374 a byli jsme na třetím místě
za Slovenskem (!) a Pobaltím. V procentech ročních tržeb, které šly na vrub zlodějům, jsme
ale Slovensko předběhli, a dostali se nelichotivé druhé místo, opět za Tureckem.
Že bychom chtěli napodobit to „turecké hospodářství“? Tak hluboko snad neklesneme!?
Nelichotivé vysvědčení nám dává i náš vztah k charitě. Většina lidí se sice shodne
v tom, že ostatním je třeba pomáhat. Když však dojde na věc, skutečnost je poněkud jiná.
Alespoň to vyplývá ze zjištění Nadace pro charitativní pomoc v žebříčku sestaveném
podle ochoty finančně přispívat na dobročinné akce. A konkrétně – Češi na charitu
kašlou. Ze 153 zemí skončili na 81. místě. V první desítce se umístily většinou vyspělé země,
jako například Kanada a Irsko, páté USA nebo desáté Rakousko. Nám tedy patří místo až
ve druhé polovině, ale jsme druhou nejštědřejší zemí z evropských postkomunistických
zemí (po Slovinsku). Dalšími skrblíky jsou Slovensko (112.) či Rusko (138.). Závěr žebříčku patří
Řecku, Litvě, Srbsku, Ukrajině, Burundi a Madagaskaru. Měli bychom se polepšit!
Na závěr ještě několik údajů ze žebříčků: podle indexu kvality života jsme ze 194
zemí na pěkném 24. místě (životní náklady, zábava a kultura, hospodářství, životní
prostředí, svoboda, zdravotnictví, infrastruktura, bezpečnost, podnebí). Index štěstí uvádí
poměr míry „ spokojenosti s vlastním životem“ a průměrného věku dožití v jednotlivých
zemích. Tady jsme na 46. místě ze 148. Vzhůru do Kostariky či na Island nebo do Dánska či
Švýcarska a Kanady – to je totiž první pětka. Pořád si toho za své příjmy můžeme koupit
méně než průměrný Evropan. Žije se nám zhruba stejně jako obyvatelům Malty. Tvrdí to
statistici EU, kteří přepočetli hrubý domácí produkt na kupní sílu v jednotlivých zemích.
Nejlépe je podle toho v Lucembursku, Irsku, Nizozemsku, Rakousku a Švédsku. My jsme na
17. místě, za Slovinskem a před Maltou, Portugalskem a Slovenskem.
Co je pro nás ale nejdůležitější i přes všechny žebříčky a hodnocení? Čeho se
obáváme? Zdražení zboží a služeb (39,1 %), snížení životní úrovně (34,7 %), ztráty
zaměstnání (23 %), politických otřesů a nestability (17 %) a jen 16,9 % lidí se neobává
ničeho. A na co se nejvíc těšíme? Na spokojený život se svojí rodinou (58,1 %); práci, která
nás baví (19 %); nového partnera/partnerku (9,7 %); práci s lepším platem (7,3 %) nebo na
nové auto (4,3 %). Postrádáte tu nějaké duchovno a konstatujete čirý materialismus? Já,
bohužel, také.
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22. ZDRAVOTNICTVÍ
V oblasti zdravotnictví se během roku nediskutovalo ani tak o nemocech a jejich
příčinách, jako spíše o nenáviděných poplatcích. Na nich se vybralo 13 miliard korun
a vracejí se do zdravotnictví – nemocnice za ně kupují přístroje nebo upravují pokoje pro
pacienty. Soukromí lékaři kupují lepší vybavení do ordinací. Třicetikorunový poplatek
u lékaře lidé tak nějak již skousli, ale nejvíce je dráždí poplatek 30 korun za každou položku
na receptu. Lidé se totiž ptají – zač ho platí? Vláda chce alespoň tady udělat ústupek
a upravit jej jen jako poplatek za celý recept.
Jenže bez kompenzace by v systému vznikla výrazná díra. Takové poplatky byly
zavedeny v roce 2008 tehdejším ministrem zdravotnictví Tomášem Julínkem, který se snažil
regulovat návštěvy u doktora a výdej léků, protože to státní kasu stálo hodně peněz.
Tehdy to vzbudilo téměř nenávist veřejnosti, dnes už se lidé tolik nerozčilují (34 % pacientů
s poplatky souhlasí). Lidé se domnívají, že největší zisk z poplatků mají lékárníci. Pravda je
však poněkud jiná. Jejich zisky jsou nejmenší – o část poplatku se snižuje doplatek
za léky, které hradí pacient. Čistý zisk, který zůstává v lékárně, je tak od 10 do 50 % podle
druhu léku.
A navíc kdyby nebyly poplatky, pacienti by za péči jistě platili jinak. Mezi vyspělými
zeměmi je Česko i teď na posledním místě v míře spoluúčasti pacientů. I proto se bude
placený prostor ve zdravotnictví ještě rozšiřovat. Dobrovolně si připlatíme za nadstandard.
Méně dobrovolně za to, že si zajdeme ke specialistovi bez doporučení praktika.
Pacienti pořád slyší: plaťte, plaťte, ti vážně nemocní však díky poplatkům ušetřili.
Chrání je limit, nad který už nedávají za návštěvu lékaře a za doplatek za léky ani korunu.
Peníze jim vrací pojišťovna. Letos na něj dosáhlo 363 817 lidí – změnila se totiž pravidla a
pro důchodce a děti byl limit umírněn na 2 500 korun.
Pobyt v nemocnici tak má výrazně podražit: z nynějších šedesáti minimálně na sto
korun za den. I tak má být nemocniční ubytování přibližně desetkrát levnější, než jsou
skutečné náklady nemocnice. Právě tolik je průměrný výdaj velké nemocnice na tak
zvané hotelové služby na jednoho pacienta. Tedy například za stravu, hygienu a vybavení
pokoje, ne na léky či lékařské zákroky. Pro pacienty to bude jistě razantní změna – tím spíš,
že nemocniční poplatky se ani napříště nemají započítávat do ochranného limitu. Jak
zvýšené náklady kompenzovat nemajetným, v tom nemá koalice zatím jasno. Poplatků by
měly být nadále ušetřeny jen děti do 18 let a snad i důchodci nad 65 let.
Co se stalo strašákem? Prý jsme cukrovková Haná, v roce 2010 touto nemocí
onemocnělo 52 253 lidí. Tak sladké pojmenování „cukrovka“ dostalo pro řadu našich
spoluobčanů hořkou příchuť. Nevyléčitelná nemoc, pojmenovaná podle hladiny cukru
v krvi, tak trápí stále víc Středomoravanů. Při pohledu do statistik se dá mluvit o raketovém
vzestupu a region překračuje celorepublikové průměry. V přepočtu se v roce 2010 léčilo
v kraji 81 osob na tisíc obyvatel a za dvanáct měsíců si danou diagnózu vyslechlo 4 300
nových „cukrovkářů“. Nejvíc jich žije právě na Olomoucku a to 961 v přepočtu na 10 000
obyvatel, v celém kraji je to 814 pacientů na 10 000 obyvatel. „Je to epidemie třetího
tisíciletí. Cukrovka je daň za špatný životní styl spočívající v nezdravé stravě, zvýšeném
příjmu energie a obezitě, v nedostatku pohybu. Zbraněmi v boji s „tichým zabijákem“ jsou
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správná životospráva a pohyb, které snižují riziko rozvoje nemoci až o 40 %. Jenže
obyvatelé regionu příliš disciplinovaní nebývají. O své zdraví se obvykle začnou starat, až
když nemoc u nich propukne. A ani tehdy nejsou někteří schopni dodržovat doporučení
ohledně životosprávy, diety či pohybu,“ říká vedoucí diabetologické ambulance
olomoucké fakultní nemocnice Věra Loyková. Je to tak. Cukrovka totiž nebolí a lidé
nechápou, že jde o celoživotní záležitost, která jejich život vážně ohrožuje. Tak Hanáci,
půjdeme konečně do sebe a upravíme svá obézní těla? Nebo je nám to fuk a řekneme:
„deť ešče néní tak zle, abe nemuhlo bét huř!?“
Jak vypadá obsazení jednotlivých ordinací na Poliklinice Litovel v roce 2010:
praktičtí lékaři MUDr. Kamila Beilová, MUDr. Renata Hovorková, MUDr. Alice Přibylová,
MUDr. Petr Vočka; dětský lékař - MUDr. Nora Hradská, MUDr. Věra Křížová, MUDr. Šárka
Nesetová Šmakalová; gynekologie - MUDr. Milan Dostál, MUDr. Jarmila Fousová; ortopedie
MUDr. Alena Aulehlová; RTG MUDr. Josef Hacar; onkologie MUDr. Jarmila Kovaříková;
diabetologie MUDr. Jiřina Kočí; revmatologie MUDr. Jarmila Bačová; neurologie
MUDr. Sylvie Navrátilová; oční MUDr. Pavlína Sekerková; chirurgie MUDr. Vladimír Štefka;
urologie MUDr. Rabah Arzouni; interna - MUDr. Ivo Pospíšil, MUDr. Antonín Gaja, CSc.,
MUDr. Petra Mašková; psychiatrie MUDr. Věra Táborská; ORL MUDr. Jana Žižková;
logopedie Mgr. Ivana Garlíková; vedoucí laboratoře je paní Jarmila Rozsypalová. Vlastní
ordinaci na Sušilově ulici má dětská lékařka MUDr. Elena Vacová; vlastní gynekologickou
ordinaci na ulici Příčné má MUDr. RNDr. Vojtěch Konečný; ordinaci praktického lékaře
MUDr. Věra Katzerová na ulici Studentů, MUDr. Alena Šromová v ulici Poděbradova.
Plicní oddělení je na ulici Kolárova a vede jej MUDr. Marcel Rupprecht. Zubní lékaři ordinují
jednak v ulici Boskovicova ve vlastní ordinaci: MUDr. Petr Vojanec, MUDr. Olga Vojancová
a MUDr. Jitka Čamková, jednak ve vlastní budově na Nábřežní ulici MUDr. Josef Přibyl,
tamtéž MUDr. Miroslava Borková, MUDr. Jana Lemáková a MUDr. Přemysl Janda.
MUDr. Michal Schmalz ordinuje na ulici Dukelské, MUDr. Simona Pavlíková na ulici
Havlíčkova a MUDr. Ludmila Widermannová na náměstí Přemysla Otakara. Ordinaci kožní
má MUDr. Iveta Fremlová na ulici 1.máje; ordinaci homeopatie MUDr. Hana Váňová a
na Nábřežní ulici je ještě ordinace alergologie MUDr. Obrátilové a MUDr. Zuzany
Fegyveresové.

23. BYTY, BYDLENÍ
Jak vypadá situace v této oblasti v době ekonomické krize? Na trhu s byty spadly
zvláště ceny panelových bytů o statisíce, ale další propad už dále odborníci
nepředpokládají. Řada lidí s koupí pořád vyčkává, ceny ale budou spíše stagnovat,
maximálně půjdou ještě nepatrně dolů, což už není pro kupující nijak zajímavé. Realitní
kanceláře sledují oživení poptávky především po starších bytech nebo rodinných domcích
vyžadujících rekonstrukci. Tu si obvykle rozdělí na několik let, tak jak to bylo obvyklé před
lety. Ceny stavebních prací jsou teď na přijatelné úrovni a oživení zájmu o tyto stavby
pomůže menším stavebním firmám.
Co v našem regionu? Odrazí se realitní trh od svého dna a o nemovitosti zase bude
zájem? Generální sekretář Asociace realitních kanceláří ČR má jasno – nemovitosti
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v tomto roce na dračku nepůjdou. Developeři jsou opatrní. Nových bytů je až desetkrát
víc než kupujících. I když se realitní trh oživuje, situace se vůbec nedá srovnávat
s obdobím ještě před dvěma lety. Taková kupní síla už nebude ani letos, ani v nejbližších
letech. Developerské projekty jsou v určitém překryvu. Staví se i v době, kdy už není
na růžích ustláno, a když se situace začíná zlepšovat, tak ještě neběží nové akce. Jejich
problém je i v tom, že nedostávají tak snadno úvěry jako dřív. Řada podnikatelů si musela
opravit představu o tom, co to znamená podnikat v nemovitostech. Přinejmenším proto,
že nyní vydělat stejnou korunu jako před dvěma lety vyžaduje o hodně více práce a stojí
to hodně otáčení.
Rok 2010 nejvíc zvedá nájemné pro lidi žijící v městských bytech s regulovaným
nájemným. Města se totiž snaží dostat co nejrychleji na takzvané ekonomické nájemné,
kdy radnice už nebudou muset doplácet na správu bytů ze svého rozpočtu. V našem kraji
například města Jeseník, Šumperk a Prostějov zvedají nájem o 47 %. Olomouc sice zvedá
nájmy jen o 17 %, přesto jsou zdaleka nejvyšší v regionu. O situaci v Litovli je možno se
dovědět v závěru kapitoly.
Prudce nahoru šla i daň z nemovitosti. Někde téměř 9x tolik, jinde o pětinu méně,
nejčastěji však o 50 až 100 % víc. Tolik zaplatí oproti loňskému roku letos obyvatelé měst a
obcí v Olomouckém kraji. S prvním lednem vstoupilo v platnost státem přijaté
zdvojnásobení základní sazby daně. Některá města, která původně plánovala její zvýšení
vlastními vyhláškami, proto na poslední chvíli své rozhodnutí měnila, neboť obyvatelů
hrozilo čtyř, šesti nebo ještě vícenásobné skokové zvýšení.
Výběr daně z nemovitosti a stanovení její výše je pro města důležité téma, neboť
jde o jednu z mála daní, která kompletně zůstává v jejich rozpočtech. Na rozdíl od
takzvaných sdílených daní, do kterých patří mimo jiné daň z příjmu či daň z přidané
hodnoty, a na kterých vloni města v regionu dohromady ztratila nejméně 300 milionů, je
navíc její výše relativně stabilní a dá se poměrně přesně dopředu odhadnout. Řada z nich
proto její zvýšení sama plánovala. Daň z nemovitosti se totiž vypočítává tak, že základ
daný typem pozemku či stavby se vynásobí tzv. velikostním koeficientem, jenž závisí
na velikosti města. Radnice přitom mají možnost v některých městských částech velikostní
koeficient snížit, často tak platí nejvíc lidé v centru a nejméně v okrajových částech.
Ke zvýšení takto vybrané daně dostaly loni obce další nástroj, tzv. místní koeficient a jeho
prostřednictvím je možné částku zvýšit na dvojnásobek až pětinásobek. V Litovli se z bytu
o rozloze 75 m2 zvýšila daň z 225 Kč na 450 Kč a u dvojpodlažního rodinného domu
o rozloze 120 m2 z 526 Kč na 826 Kč.

24. PRŮMYSL, PODNIKÁNÍ
PIVOVAR LITOVEL a.s.
V roce 2010 nedošlo ke změně názvu firmy, ani statutárního zástupce. Od 1. 12.
však došlo ke změně na postu výkonného ředitele, když z této funkce po 19 letech
odstoupil pan Miroslav Koutek a nahradil jej Ing. Lubomír Hyneček. Pan Koutek ovšem i
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nadále bude působit ve statutárních orgánech jako předseda představenstva. Nedošlo
ani k žádným výrobním změnám.
Průměrný počet zaměstnanců byl 206 osob, což je stav o 10 vyšší než v roce 2009.
Počet kmenových zaměstnanců se neměnil. Navýšení počtu pracovníků je otázkou
sezónnosti a změny balení (část lahvového piva se balila do kartonů po 8 nebo
10 kusech). Pivovar v roce 2010 vystavil 162 000 hl piva a z toho 31 000 hl exportoval.
Výstav se podařilo udržet na velmi solidní úrovni vzhledem k vývoji spotřeby piva v ČR.
Spotřeba piva tady totiž klesla v roce 2009 o 6 % a v tomto roce dokonce o 10 %. Zasáhla
zde jistě celosvětová krize, pokles cestovního ruchu a také zvýšení spotřební daně z 24 Kč
za 1 % extraktu původní mladiny na 32 Kč.
Na pivním trhu vládl silný konkurenční boj. Zviditelňovala se především společnost
Heinecken, agresivně působily skupiny K Brewery a L.I.F., a také další nadnárodní koncerny
působící na našem trhu. Přesto byla odbytová i hospodářská situace pivovaru v roce 2010
stabilní i za výše zmíněných potíží.
Úspěchy potvrzují, že kvalita se skrývá v klasické výrobě. Tím největším bylo získání
Extra zlaté pivní pečeti v Táboře. Litovelské pivo získalo na 20. ročníku soutěže pivovarníků
o Zlatou pivní pečeť v jihočeském Táboře nejen zlatou, ale i stříbrnou a bronzovou pivní
pečeť. A to je táborská soutěž nejobsazovanější celostátní anonymní degustační soutěží
v České republice! Zúčastňují se jí minipivovary i největší české firmy. Litovelské pivo tady
o vítězné vavříny bojovalo již podesáté, a za tuto „soutěžní dekádu“ získalo 22 pivních
pečetí. Tato ojedinělá sbírka dokládá, že dobré pivo se u nás vaří dlouhodobě.
Pan Miroslav Koutek, který tehdy pivovar řídil, doslova uvedl: „Kvalita piva z centra
Hané má hluboké a pevné kořeny. Je postavena na nejkvalitnějších surovinách z naší
tradiční zemědělské oblasti, dále pak na dodržování klasického technologického postupu
výroby a v nemalé míře na kvalitním kolektivu dlouholetých pracovníků. Pivo vaříme na
stupňovitost, potom přichází hlavní kvašení na otevřené spilce za použití českých kvasinek
při teplotách do 10 °C. Pak následuje dokvašování v ležáckém sklepě.“ Sládek pivovaru
Petr Kostelecký k tomu dodal: „Dokvašování pravého českého piva je vlastně dlouhé
vyzrávání mladého piva při velmi nízkých teplotách kolem 1 až 2 °C, zrání trvá desítky dnů
až měsíců. Vyzrálé litovelské pivo se v podstatě pak už jen filtruje a stáčí. To je hlavní rozdíl
mezi naší výrobou a výrobou tzv. europiv. Ta se vyrábí urychlenou cestou a na konci se
uměle dosycují oxidem uhličitým (jako sifon), uměle se dobarvují, ředí studenou vodou, a
to nemá s pravým českým pivem moc společného.“
Tak litovelské 12% pivo Premium bylo vyhodnoceno mezi oceněnými kategoriemi
piv jako absolutně nejlepší a právem mu připadla Extra zlatá pivní pečeť. O tomto vítězi
anonymní degustace dále pan Koutek prozradil: „Toto pivo zraje v ležáckém sklepě celé
dva měsíce. Má krásnou zlatou barvu, je přirozeně samovolně nasyceno oxidem uhličitým
a vyznačuje se harmonickou plností. O pivo Premium je značný zájem také v zahraničí,
např. v Londýně, Švédsku a nová odbytiště si našlo i v sousedním Německu, kde se pivo
těší stejné oblibě jako v naší zemi.“
Bodovalo také nealkoholické pivo Litovel Free, které získalo 1. března na
18. galavečeru pivovarníků a sladovníků PIVEX 2010 třetí místo v degustační soutěži
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v kategorii nealkoholických piv. V případě tohoto piva vůbec nejde o ojedinělý úspěch,
sbírá totiž každoročně ocenění na nejvýznamnějších anonymních degustačních soutěžích.
Jen za posledních deset let bylo uděleno nealkoholickému pivu Litovel Free celkem
10 ocenění v kategorii nealkoholických piv. Z toho těch nejvyšších bylo šest: Zlatý titul PIVO
ČESKÉ REPUBLIKY v letech 2004 a 2006; Zlatá ČESKÁ PIVNÍ PEČEŤ 2003, 2007, 2008, 2009.
Je to také ojedinělá sbírka ocenění z anonymních degustačních soutěží, která
dokládá, že dobré pivo se v Litovli vaří dlouhodobě. Pan Koutek uvedl: „Litovel Free
vaříme více než deset let, a získali jsme velké zkušenosti. Toto pivo má svůj charakter, je
krásně plné a lahodné v hořkosti. Proto je velmi oblíbené. Všechna získaná ocenění jsou
pro nás zavazující, abychom udrželi vysokou kvalitu litovelského piva i nadále. Navíc těžko
může někdo zpochybnit, že litovelské fríčko, které dodáváme i v sudech do řady hospod,
patří mezi nejlepší nealkoholická piva v zemi.“
Nealkoholické pivo Litovel Free se vyrábí také klasickou technologií výroby piva,
tj. prochází všemi základními provozy pivovaru - varnou, spilkou a ležáckým sklepem
za přísného dohledu zkušených pivovarníků. U nealkoholického piva je velmi důležité
uhlídat hranici přípustného alkoholu. Ta musí být maximálně do 0,5 objemových procent
u hotového výrobku. A to je množství, které neohrozí pozornost řidiče při řízení motorového
vozidla. Pro milovníky cyklistiky se stala již tradicí akce s heslem „Kdo nesleze, vyhraje“ Pohodová jízda s Litovel Free.“
PAPCEL, a.s.
Organizační struktura společnosti zaznamenala jen individuální personální změny.
Nejvýznamnější byla změna na postu finančního ředitele, kdy Ing. Tomáše Tamáše
nahradila Marta Skvrnová, MBA. Vedení společnosti v roce 2010 tedy představovali:
Ing. David Dostál, předseda představenstva a ředitel obchodu a marketingu; Ing. Filip
Wrnata, generální ředitel; Ing. Ladislav Řehák, technický ředitel; Marta Skvrnová, MBA,
finanční ředitelka a Ing. Jan Smítal, ředitel realizace. Stav zaměstnanců k 31. 12. 2010
byl 197, z toho 57 výrobních dělníků, 13 montážníků a 127 technicko-hospodářských
pracovníků. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců za léta 1998 - 2010 k tomuto dni byl
200 pracovníků.
Hospodářské výsledky společnosti v roce 2010 byly uspokojivé. Celkové tržby
za zboží vykázaly částku 288 097 000 Kč, výkony pak 372 572 000 Kč. Celkové tržby dosáhly
hodnoty 660 669 000 Kč. Společnost se tedy vrací do doby roku 2007, kdy celkové tržby
dosáhly výše 723 854 000 Kč. Hrubý zisk před zdaněním je ve výši 30 424 000 Kč, což je
o 22 242 000 Kč více než v roce 2009. Celkové osobní náklady dosáhly 101 795 000 Kč
a zakázková náplň výše 1 001 263 196 Kč.
Nejvýznamnějším uzavřeným kontraktem v roce 2010 byl s podnikem Sukhonsky
Pulp and Paper Mill v městě Vologda v Rusku. Finanční objem kontraktu byl
711 960 000 Kč, což je objemově největší kontrakt v historii firmy. Jedná se o dodávku
kompletní linky výroby balicích papírů včetně části zpracování sběrového papíru a
papírenského stroje. Papcel, a.s. je generálním dodavatelem a kromě strojního zařízení
zajišťuje také stavební a montážní práce a doplnění infrastruktury. Z dalších významných
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kontraktů jsou 2 akce v Bělorusku (finanční objem 276 192 030 Kč a 165 814 713 Kč) a akce
v Turecku (75 153 840 Kč).
V oblasti papírenských strojů je vývoj směřován především k intenzifikaci odvodnění
v mokré části, kde každé procento navíc znamená výraznou úsporu páry při sušení v sušící
části a tím snížení přímých nákladů na výrobu. Kromě oblasti intenzivního odvodňování
v mokré části byla pozornost technického rozvoje společnosti zaměřena na oblast
zlepšování mechanických vlastností papíru povrchovým klížením. Do úkolů byl v polovině
roku přidán vývoj stroje na tissue papír.
Společnost Papcel, a.s. oslavila v tomto roce 60 let od svého založení. Ve druhé
polovině října uspořádala slavnostní otevření výstavy v Muzeu Litovel, která mapovala
celou historii firmy od jejího vzniku až po současnost. Výstava byla otevřena 12. 10. 2010
slavnostní vernisáží, a to za účasti starosty města, zastupitelů města, spolupracujících bank,
významných dodavatelů, ředitelů škol a v neposlední řadě také pracovníků muzea. Po
ukončení výstavy v lednu 2011 byla expozice přesunuta do prostor společnosti jako stálá
výstava. Dne 14. 10. byl zorganizován Den otevřených dveří pro širokou veřejnost. To se
setkalo s kladnou odezvou jak u bývalých zaměstnanců, tak i dalších občanů, když se
prohlídky podniku zúčastnilo více než sto zájemců.
ALIBONA, a.s., ul. Svatoplukova
Název firmy zůstává týž, ředitelem je i nadále pan Petr Hlaváček. Žádné
organizační změny během roku 2010 nenastaly i náplň výroby zůstává stejná: výroba
konzervovaného ovoce a zeleniny. Průměrný počet zaměstnanců byl během roku 131
a jejich průměrný plat 13 837 Kč.
V roce 2010 bylo dosaženo nižších výkonů než v uplynulém roce. Tržby za výrobky,
zboží a služby dosáhly jen 199 milionů korun. Nakupovaného zboží se prodalo méně,
prodej vlastních výrobků byl také nižší. Výroba vlastních výrobků, vyjádřeno v objemových
ukazatelích, klesla o 10 % úrovně z roku 2009. Negativní výsledky byly ovlivněny
nedostatkem úrody ovoce a z toho plyne i pokles výroby. Na tržbách se projevil pokles
spotřeby obyvatelstva vlivem krize a pokles nákupních cen obchodníků. Z uvedených
důvodů pak vykázala společnost stejně jako minulý rok záporný hospodářský výsledek.
Z investičního hlediska byl rok 2010 zaměřen na úsporu energií zateplením skladu výrobků
a na udržování výrobních prostředků. Tyto investice si vyžádaly kolem 3,4 milionu korun.
I pěstitelská pálenice zpracovala kvůli slabé úrodě ovoce méně kvasu než v roce 2009.
ADRIANA s.r.o., Tři Dvory
Ve vedení podniku ke změnám nedošlo a tak je i nadále ředitelem Ing. Zbyněk
Navrátil. Týž zůstal i sortiment. Po velkých investicích v roce 2009 nastal útlum. Navíc,
v květnu 2010 proběhla fúze společnosti Adriana s.r.o. se společností EUROPASTA SE,
U Sila 246, Boršov nad Vltavou, kdy došlo i ke vstupu zahraničních partnerů. Došlo
k navýšení odbytu díky spuštění nové linky, s čímž bylo spojeno navýšení počtu pracovních
míst cca o 5 pracovníků.
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Začátek roku 2010 lze charakterizovat jako úspěšný, od srpna ale došlo k velkému
navýšení cen vstupních surovin zvláště obecné i tvrdé mouky, což s sebou přineslo nemalé
obtíže. Celkově lze rok 2010 charakterizovat jako rok, v němž nepříznivé počasí negativně
ovlivnilo úrodu v celé Evropě, takže na trhu docházelo k napětí, které zvyšovalo a stále
zvyšuje ceny vstupních surovin.
ORRERO a.s., Tři Dvory
Ředitelem podniku je Ing. Petr Lakomý a z jeho zprávy vyplývá, že společnost v roce
2010 rozšířila výrobní kapacity a došlo k nárůstu zpracovaného množství surovin. Denně je
zpracováno přes 230 000 litrů mléka na přírodní dlouhozrající sýr, dále se vyrábí sýřenina,
máslo a syrovátka na sušení. Během roku se počet pracovníků zvýšil o 15 % na 115. Firma
hospodaří s kladným hospodářským výsledkem.
Hlavním výrobkem je sýr GRAN MORAVIA, velmi výživný přírodní extra tvrdý
dlouhozrající sýr s výraznou a příjemnou chutí, který za své jedinečné kvality jistě vděčí i
místu, kde vzniká. Vyrábí se u nás v Litovli ručně a firma si zvolila Hanou proto, že zdejší
mléko je mimořádně kvalitní, podle expertíz dokonce kvalitnější než v samotné slunné Itálii.
Naši sýraři nepřidávají do kravského mléka žádné chemické přísady ani barviva, ani
nepoužívají žádné složité stroje. Ryzost sýru GRAN MORAVIA tkví ve výrobním postupu, zrání
je zcela přirozené a zabírá 10 až 12 měsíců. Splňuje ty nejvyšší standardy jak kvalitativní, tak
i technologické. Kontrola je prováděna v průběhu celého výrobního procesu i před
prodejem.
Sýr získal významné ocenění KlasA, které uděluje Ministerstvo zemědělství ČR
mimořádně kvalitním českým výrobkům. Můžete jej koupit ve všech řetězcích,
v maloobchodní síti COOP a v síti prodejen LA FORMAGGERIA GRAN MORAVIA. Úspěšně
se prodává i v zahraničí. Díky italským partnerům si na našem sýru mohou pochutnat lidé
nejen ve většině evropských zemí, ale také v Severní Americe, Japonsku, Číně, Thajsku,
Austrálii a na Novém Zélandu.
KIMBERLY – CLARK s.r.o., Studentů 49
Ředitel podniku Ing. Jaroslav Zapletalík ve zprávě uvedl, že během roku nedošlo
k žádným podstatným změnám ve vedení ani v sortimentu výroby. V roce 2010 se zde
vyrobilo 775 milionů tamponů, což oproti roku 2009 znamenalo nárůst o 36 %. Tohoto
příznivého výsledku bylo dosaženo díky velkým investicím nejen do strojového vybavení,
ale také do infrastruktury závodu. Ve výrobě pracovalo 240 pracovníků v nepřetržitém
provozu, kdy tento poprvé v historii výroby tamponů nebyl přerušen ani po dobu
vánočních svátků. Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 byl 260 a jejich průměrná
mzda 25 595 Kč. Do pracovního poměru bylo během roku přijato 117 nových
zaměstnanců.
Litovelský závod se stal strategickým podnikem pro výrobu tamponů vyvážených
do celého světa. Toto rozhodnutí v průběhu roku s sebou přineslo schválení další investice
ve výši 200 milionů korun. To znamenalo rozšíření výroby o dalších 7 nových strojů. Jejich
instalace probíhala průběžně a byla dokončena v prosinci 2010. Instalace byla
provedena do nové výrobní haly, která je plně klimatizována. Investice přinesla také více
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než sto nových pracovních příležitostí. Stávající kapacity šaten a sociálních zařízení tak
byly nedostačující a muselo dojít k jejich celkové rekonstrukci. Během prvních tří měsíců
roku byly vybudovány a po dobu rekonstrukce podnik zajistil náhradní zařízení, včetně
zabezpečení přísných hygienických podmínek ve výrobě. Do dalších zrekonstruovaných
prostor byly přestěhovány laboratoře.
MJM Litovel a.s., ul. Cholinská
Jde o jednu z nejvýznamnějších zemědělských společností na střední Moravě
a jejím heslem je: Naše služby pro váš úspěch! Tato akciová společnost existuje od roku
1993, v jejím čele jako předseda představenstva a generální ředitel pracuje Ing. Miroslav
Šuba. Oblastmi činnosti společnosti je krmivářství, zpracování rostlinných produktů,
mlynářství, agroslužby, precizní zemědělství, obchodní činnost s hnojivy, pesticidy a
ropnými produkty. Společnost zaměstnává na 150 pracovníků v provozovnách: VOP
(Výrobně obchodní provoz) Litovel, Šternberk, Blatec, Bludov, Přerov a v 5 čerpacích
stanicích na provozech.
HAJDO spol. s r.o., ul. Čihadlo, ul. Příčná
Název a sídlo společnosti zůstává beze změn, stejně jako i statutární orgán a
jednotliví společníci (jednatelé: Jaroslav Dohnal, Jiří Hlavinka; společníci: Věra Lukáčová,
PhDr. Zdeňka Dohnalová). Oblasti zájmů společnosti jsou: komplexní služby v oblasti
hydrauliky, pneumatiky, centrálního mazání a parokondenzačních systémů; konstrukční
práce v oblasti strojírenství; montážní práce v oblasti strojírenských technologií; koupě zboží
za účelem jeho dalšího prodeje a prodej; zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu,
obchodních služeb a reklamy; pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor
s poskytováním služeb s tím spojených; pronájem věcí movitých. Společnost se i nadále
přednostně věnuje strojírenské výrobě resp. jednotlivým činnostem strojírenské výroby,
které jsou uvedeny v obchodním rejstříku. Změny ve výrobním programu společnost
neplánuje.
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2010 byl v hlavním pracovním poměru 52.
Během roku se počet zvýšil přijetím skladníka na konečných 53. Příležitostně byly
zaměstnávány osoby na „Dohodu o provedení práce“ v počtu 5 a učni středních
odborných škol, také v počtu 5. Šlo o Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště
v Uničově a Střední polytechnickou školu v Olomouci. Hospodářský výsledek společnosti
byl kladný a za úspěch lze považovat zprovoznění nového informačního systému HELIOS,
na který společnost přechází od 1. 1. 2011.
LITOVELSKÁ CUKROVARNA, ul. Loštická
Kampaň byla zahájena 27. 09. 2010 a ukončena 13. 12. 2010. Celkem bylo vyrobeno
26129 tun cukru při zpracování 173451 tun cukrovky s průměrnou digescí 16,08 %. Celkový
prodej cukru v roce 2010 byl 30197 tun cukru a společnost dosáhla celkových tržeb 402059
tis. Kč. Společnost zaměstnávala 87,61 přepočtených pracovníků a mzdové náklady činily
30223 tis. Kč. V roce 2010 bylo do zařízení společnosti investováno 25815 tis. Kč z toho
12300 tis. Kč do automatizace varny a 10680 tis. Kč do řízkolisové stanice, což přispělo ke
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zlepšení výtěžnosti a stabilizaci výroby. Společnost na svých pozemcích a budovách
investovala do fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 300 kWp.
AUTO HLAVÁČEK a.s., ul. Svatoplukova
Statutárním orgánem společnosti je Ing. Zdeněk Hlaváček, výkonným ředitelem
Ing. Roman Moravčík. Ke stávajícím 3 pobočkám v roce 2010 přibyly 2 další, a to
v Prostějově a ve Zlíně. Tím se zvýšila zaměstnanost, takže k 31. 12. 2010 je stav
zaměstnanců 165 (na stávajících pobočkách se nepropouštělo). Hospodářský výsledek za
tento rok je zhruba stejný jako v roce 2009. Firma si nestojí špatně, ale na výsledky před krizí
se zatím nedostala.
VESETA spol. s r.o., Kyšice
Statutárním zástupcem a jednatelem společnosti je pan Petr Souček. Výrobním
programem je výroba nealkoholických nápojů a balených vod. Podnik je umístěn
v průmyslové zóně Nasobůrky – Víska. Průměrný počet zaměstnanců je 58, rok 2010 byl pro
společnost velmi úspěšný, výrobní kapacita nestačila pokrývat požadavky trhu. Proto bylo
rozhodnuto o zahájení investiční výstavby nové výrobní aseptické linky a spolu s ní je
zřizována i podniková laboratoř. Jde o specifickou, vysoce náročnou a kvalitní výrobu
nápojů a nová linka zahájí výrobu v květnu 2011. Na nově zřízená místa bude během roku
2011 přijato 5 – 10 nových zaměstnanců. Pro rok 2011 se investice zaměří na zařízení pro
zvýšení kvality vstupní vody.
SKIBOOT HTM SPORT s r.o., ul. Palackého
Během roku 2010 k žádným podstatným změnám nedošlo, byl zaznamenán mírný
nárůst výroby lyžařské obuvi na 550 000 párů za rok. Počet zaměstnanců se již několik
posledních let drží stabilně okolo 270. Společnost patří stále mezi tři největší výrobce
lyžařské obuvi na světě a generálním ředitelem je již od roku 2004 Ing. Josef Weithaler.
V ČR má společnost mimo závodu v Litovli ještě další dva, a to ve Valticích a Českých
Budějovicích.
V roce 2010 byla inovována nejprodávanější řada Edge, nový model nese název
ADAPT EDGE a ten umožní adaptaci šířky vnějšího skeletu lyžařské boty dle potřeb
zákazníka. Společnosti se stále více daří pronikat do segmentu sportovních a závodních
bot. K tomu velkou mírou přispívá modelová řada RAPTOR vyvinutá pro smluvní závodníky
ve Světovém poháru. Především díky skvělým výsledkům smluvních jezdců ve Světovém
poháru a na olympijských hrách (především závodnice Šárky Záhrobské) momentálně
patří k jednoznačně nejúspěšnější značce vůbec. Společnosti HEAD se daří postupně
zvyšovat prodej výrobků divize zimních sportů, kam patří i náš litovelský závod. Nastolený
trend by měl pokračovat i v dalších letech, cílem společnosti je být světovým výrobcem
číslo jedna v tomto segmentu.
SEV Litovel
K žádným podstatným změnám během roku nedošlo, jediným vlastníkem je stále
Ing. Jiří Mencl. V roce 2010 prodal podnik nejvíce gramofonů v historii, a to 35 000 kusů.
Dále byly zajišťovány dodávky pro automobilový průmysl – naklápění světlometů a pro
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německou firmu Merklin rotory, statory a cívky pro vláčky. Průměrný počet pracovníků byl
200.
SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s.
Žádné změny nenastaly, sídlem vedení společnosti je podnik v Prostějově, ulice
Vrahovická 2170/56. Zprávu za litovelský podnik podal pan František Poštulka, který je
označen jako plant manager. Počet pracovníků zůstává na 22, nezměnila se ani výrobní
kapacita. Podnik vyrábí speciální karamelové a barevné slady v množství 10 500 tun/rok,
zvýšila se výroba pšeničného sladu na 400 tun/rok. Zvyšuje se také podíl sladu
expedovaném na paletách, a to během posledních dvou let až na 20 %. Další informace
nabízí společnost na adrese: www.soufflet.com.
VÁPENKA VITOUL, s r.o.
Název a sídlo organizace zůstávají stejné, statutárním zástupcem je i nadále Ing.
Ladislav Vitoul. Nedošlo ani k žádným změnám v organizaci výroby či odbytu. Výrobní
program byl po balení vápna do 50 kg a 30 kg rozšířen pro zahrádkáře též po 10 kg.
Roční výroba představuje množství 84 000 tun, což je po předcházejícím krizovém roce
nárůst 12 %. Zaměstnanců je 35 a byly jim vydávány všechny naturální i jiné hmotné
požitky, vyplacen i 13. plat.
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HAŇOVICE
Z výroční zprávy za rok 2010 vyplývá, že obchodní jméno a sídlo družstva zůstávají
nezměněny, v čele představenstva je i nadále Ing. Václav Kuba a místopředsedou pan
Pavel Obrátil. K 31. 12. 2010 mělo družstvo 253 členů, oproti roku 2009 došlo ke snížení
o 9 členů. Zapisovaný základní kapitál činil 13 176 tisíc korun, základní kapitál pak 40 761
tisíc Kč. I v roce 2010 družstvo obchodovalo své výrobky prostřednictvím dvou odbytových
společností: Loštická obchodní s. r.o. na prodej vepřového masa a Odbyt Haňovice s. r. o.
na prodej rostlinných výrobků a hovězího masa.
V roce 2010 se snížil počet přepočtených pracovníků ze 77 na 65 a jejich průměrná
měsíční odměna vzrostla o 5 %, na 19 739 Kč. Pokračovalo placení kapitálového a
penzijního pojištění pro všechny pracovníky, kteří jsou v pracovním poměru ZD déle než
dva roky – příspěvek činí 666 Kč na pracovníka za měsíc. Sociální výdaje byly celkem
1 018 000 Kč, tj. 1 305 Kč na pracovníka za měsíc.
Hospodaření roku 2010 bylo zpočátku ještě poznamenáno doznívajícími problémy
minulého roku, postupně se situace zlepšovala a bylo dosaženo mírného zisku 608 000 Kč.
Rostlinnou výrobu poznamenaly extrémní výkyvy počasí, kdy období sucha střídala delší
období dešťů. V červnu pak přišlo 17 tropických dnů a podeschnutí obilí vedlo k rychlému
konci vegetace, brzkým žním, nevyrovnaným výnosům a celkovému snížení výroby. Tak
došlo k poklesu tržeb na 38 353 tisíc Kč, tj. 90 % úrovně minulého roku.
V chovu mléčného skotu se stav stáda pohyboval na počtu 840, z toho 452 krav.
Pokles průměrných stavů a zdravotní problémy zpočátku roku vedly ke snížení výroby
mléka. Bylo dodáno 3,6 milionů litrů mléka za průměrnou cenu 7,07 Kč / l, což jsou tržby ve
výši 25 304 000 Kč a je to pouze 96 % objemu tržeb za mléko z minulého období. Ke konci
124

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2010
roku byly problémy odstraněny, byla dosažena plemenářská užitkovost a poprvé v historii
družstva bylo toto oceněno od Svazu holštýnského skotu ČR za nárůst obsahu bílkovin a
tuku v mléce.
V chovu prasat pokračovaly trendy z minulých let a průměrná realizační cena
klesla za rok z 29,80 Kč / kg na 25,36 Kč / kg. Bylo realizováno 832 tun masa a dosaženy
tržby 20 699 000 Kč, což je pokles proti roku 2009 o 22 %. Vývoj nezemědělské a obchodní
činnosti přinesl v porovnání s minulými léty hlavně snížení objemu produkce. Celkové tržby
včetně tržeb za zboží klesly o 7 % na úroveň 13 620 000 Kč. V roce 2010 došlo k radikálnímu
poklesu celkového kapitálu družstva. Důvodem bylo především omezení investiční
činnosti, kde byly pořizovány pouze drobné investice. K dalšímu poklesu došlo vlivem
snížených produkcí i u zásob vlastních výrobků. Produktivita práce dosáhla 1 546 776 Kč
tržeb na pracovníka.
STAVEBNÍ FIRMA VYMĚTAL s r.o., Pavlínka
Ve vedení společnosti nedošlo ke změně, jejím statutárním zástupcem je stále
Ing. Jiří Sedláček. Nedošlo ani ke změnám ve výrobním programu. Průměrný počet
zaměstnanců byl 52, během roku byli přijati 2 pracovníci. Obrat firmy klesl během roku
2010 cca o 15 %. Tolik zpráva Ing. Jaroslava Podivínského.
NAPO MORAVA s. r.o., Mladeč
Sídlo firmy je v Mladči, provozovna je od roku 2009 na Průmyslové zóně Víska 37.
Společnost byla založena v srpnu roku 2000 a nabízí výrobu, obchod a služby dle
živnostenského zákona. Jejími obory činnosti jsou: služby pro zemědělství, zahradnictví,
rybnikářství, lesnictví a myslivost; výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a svrchních
doplňků; výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží; zpracování dřeva,
výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; umělecko-řemeslné
zpracování kovů; povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů; výroba dalších
výrobků zpracovatelského průmyslu; zprostředkování obchodu a služeb; skladování, balení
zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; realitní činnost, správa a
údržba nemovitostí; pronájem a půjčování věcí movitých; poradenská a konzultační
činnost, zpracování odborných studií a posudků; příprava a vypracování technických
návrhů, grafické a kresličské práce; testování, měření, analýzy a kontroly a poskytování
technických služeb.
V roce 2010 se zvýšil počet zaměstnanců z 8 na 11 pracovníků, vzrostly tržby.
Vytvořený zisk však neodpovídal růstu prodeje, na čemž se podílel i ústup celosvětové
finanční krize. Nižší vykazovaný zisk byl zapříčiněn hlavně růstem materiálových nákladů,
který však za účelem zachování konkurenceschopnosti výrobků nebyl přenášen do cen
pro zákazníka.
HEJNÝ JAN, výroba lahůdek
Tento podnikatel provozuje cukrárnu Jantar na náměstí, kde je zaměstnáno
7 prodavaček. Provozovna se zaměřuje na prodej vlastních výrobků – zákusků a lahůdek.
Nabízí posezení na galerii, v letních měsících i venkovní posezení, vše na vysoké
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profesionální úrovni. Dále je provozována výroba lahůdek firmou JAVANE s. r.o. v bývalé
jídelně podniku Papcel na Uničovské ulici. Sortimentem je jednak studená kuchyně pro
vlastní prodejny a rozvoz po okolí, jednak příprava snídaní a obědů. Výběr je z 5 hotových
jídel a 2 polévek. Pro firmy i soukromníky nabízí pořádání oslav, svateb, večírků v salonku
pro 20 osob, případně v jídelně, která má kapacitu 80 osob. Nabízeny jsou i domácí
speciality. Zaměstnáno je zde 18 pracovníků.
EUROOPTIK s r.o., ul. 1. máje
Firma má sídlo v Prostějově, Žižkovo náměstí 120/2 jejím statutárním zástupcem
a jednatelem je pan Ludovít Čech. Na Moravě má firma 14 prodejen oční optiky a ta
litovelská patří se svým příjemným interiérem a odborným personálem k nejlepším. Celkový
průměrný počet zaměstnanců je 24, ke snížení počtu během roku nedošlo. I v době krize
se podařilo zvýšit hospodářský výsledek o 2,3 % oproti roku 2009. Firma se dlouhodobě
snaží nabízet zákazníkům nové modely brýlí pestrých barev s krásně vypracovanými
stranicemi, brýlová pouzdra, čisticí doplňky a hlavně kvalitní brýlové čočky od firmy HOYA,
která patří k největším výrobcům na světě. Na vysoké úrovni je i spolupráce s očními lékaři.
PODNIKÁNÍ – PROVOZOVNY 2010
Tak jako v uplynulých letech i v roce 2010 vzniklo v Litovli několik nových provozoven,
některé změnily nájemce a několik provozoven se přemístilo na novou adresu.
Nově vzniklé provozovny
SPD Firmor s.r.o. – výroba koupelnových doplňků – v areálu HTM Sport s.r.o., ul. Palackého
Vinotéka Ing. Ladislav Dusík – na ulici Nábřežní 840/20
Tetovací studio Ivo Sedlář – nám. Př. Otakara 794/1
Permanentní makeup Dana Sedlářová - nám. Př. Otakara 794/1
Masérské služby Petr Podešva – Staroměstské nám. 1302/2,u prodejny Tesco
Letní restaurace Oldřich Hut ml. – Staroměstské nám. 1302/2
Změna nájemce v provozovně
AZ STAVEBNINY s.r.o. ukončily svoji činnost v provozovně na Svatoplukově ulici 153/7a a
vznikla zde nová firma První litovelské stavebniny s.r.o.
Autobazar na litovelském předměstí Svatoplukova 908/1 – činnost v provozovně ukončil
Václav Vogel a zahájil zde Martin Vogel
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25. ŠKOLSTVÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LITOVEL, Vítězná 1250; Fakultní škola Pedag. fakulty UP v Olomouci
ZŠ Litovel, Vítězná 1250 byla otevřena 1. 9. 2002 a je zřízena jako příspěvková
organizace, jejímž zřizovatelem je Město Litovel. Její kapacita je celkem 720 žáků. Ve
školním roce 2009/2010 měla 26 tříd 1. – 9. ročníku s průměrným počtem 23,6 žáků na
jednu třídu a s celkovým počtem 613 žáků (328 na prvním stupni a 285 na druhém stupni).
Kapacita školy tak byla využita na 85,1 %. Škola má též školní družinu (ŠD) s naplněnou
kapacitou 120 žáků ve 4 odděleních a školní jídelnu s kapacitou až 700 jídel.
Škola nabízí od 6. ročníku třídy s rozšířeným vyučováním matematiky a
přírodovědných předmětů. Jako cizí jazyk je vyučován od 3. ročníku anglický jazyk.
Z volitelných předmětů jsou nejčastěji zařazovány konverzace v cizím jazyce, praktika
z přírodovědných předmětů, informatika a domácnost. Jako nepovinné předměty žáci
preferovali tradičně sborový zpěv v pěveckých sborech Benjamínek a DPS Mládí. Škola je
spádovou školou pro okolní neúplné školy. Blízko školní budovy je autobusová zastávka.
Škola se nachází na okraji sídliště v blízkosti parků a budovy gymnázia.
Materiální vybavení školy učebnicemi a učebními pomůckami je dobré. Při výuce je
využíván výukový software, k dispozici je školní knihovna a 2 velmi dobře vybavené
učebny informatiky. Na základě Zřizovací listiny může škola vařit obědy pro školu i
veřejnost, provozovat tělovýchovná a sportovní zařízení – sportovní halu a plavecký
bazén. Ve škole je 40 učeben, z toho 15 odborných pracoven. Ve všech prostorách je pro
potřeby výuky možnost připojení na internet.
Ve školním roce 2009/2010 zajišťovala školní jídelna stravování 588 strávníkům
(z toho pro 65 zaměstnanců školy) a bylo připraveno 90 600 obědů. Pracuje zde
6 zaměstnanců (2 kuchařky, 3 pracovnice provozu a vedoucí ŠJ). V rámci vedlejší
hospodářské činnosti připravuje jídelna obědy i pro cizí strávníky a pro sportovní akce
konané ve sportovní hale a v plaveckém bazénu. Obědy jsou zaváženy do mateřských
škol, do příměstských táborů, DPS Litovel, Charity Litovel a využívají ji i místní důchodci.
Plavecká učebna organizuje výcvik pro 16 mateřských a 10 základních škol a bazén
je využíván i dětmi ze školních družin. Je organizována výuka pro 6 plaveckých kroužků a
5 kurzů plavání „Rodiče s dětmi“. V tomto roce byl zahájen kurz aqua-aerobicu a kondiční
plavání, dále mají bazén 2x týdně k dispozici především senioři k rannímu plavání.
Sportovní zařízení navštěvují i děti z různých sportovních a pohybových kroužků, jsou
organizovány plavecké závody. V odpoledních hodinách a o víkendech je bazén
k dispozici veřejnosti, sportovním klubům v rámci rehabilitace po soustředěních
probíhajících ve sportovní hale, organizacím i soukromým subjektům. V době letních
prázdnin využívají bazén družiny a sportovní kluby.
Sportovní hala je využívána školou, místními oddíly a hrají se zde mistrovská utkání
v házené (I. liga mužů, II. liga dorostu), v odbíjené (II. liga žen, I. liga dorostenek), florbalu
(Středomoravská liga mužů, dorostu a žáků) a některá utkání v basketbale extraligy
dorostenek. V zimním období využívá halu i SK Litovel – oddíl tenisu, fotbalisté Tatranu
Litovel a nohejbalisté SK Tři Dvory. Konal se zde mezinárodní turnaj „O pohár města Litovle“
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v házené a soutěž v tancích „O erb města Litovle“, rovněž s mezinárodní účastí. Hala
i venkovní hřiště slouží ke sportování i veřejnosti, v období letních prázdnin venkovní hřiště
většinou zdarma.
Jako hygienický problém se ukázalo přehřívání budovy ve dnech, kdy je venkovní
teplota vysoko nad 20 °C. Zřizovatel postupně nechává instalovat v nejvíce postižených
křídlech a patrech budovy venkovní žaluzie a byla vyměněna některá okna. Ve výměně
oken se bude i nadále pokračovat. ZŠ má kvalitní sociální zázemí a je vybavena výtahem.
Je bezbariérová a žáci s tělesným postižením mají k dispozici výtah na čip a oddělené
prostornější WC na každém patře.
Pedagogický sbor tvoří ředitel Mgr. Blahoslav Melhuba, 2 zástupkyně, 38 pedagogů
a 4 vychovatelky ve školní družině. Na škole pracuje výchovná poradkyně, metodik
ekologické výchovy a metodik prevence sociálně patologických jevů. Během roku začal
se školou spolupracovat i externí psycholog. Výuku náboženství zajišťuje externista. Učitelé
byli zapojeni do mezinárodního projektu Socrates - Comenius a nadějně se rozvíjel
ekologický projekt ZŠ a škol z Polska, Walesu a Španělska. Škola spolupracuje se školním
orchestrem z norského Siljanu. Úspěšné jsou dvě skupiny Mladých debrujárů, kteří se
zúčastnili soutěže Živlík 2008. Je zde bohatá nabídka zájmových kroužků doplňujících
nepovinné a volitelné předměty, včetně kroužků plavání, která vychází ze zájmu žáků.
Počet zapsaných dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2010/2011 byl 61,
do dvou prvních tříd bylo přijato 51 žáků, 10 žáků dostalo odklad povinné školní docházky.
Ve 2. pololetí školního roku 2009/2010 bylo klasifikováno 611 žáků, 305 chlapců a 306 dívek.
S vyznamenáním prospělo 362, prospělo 247, neprospěli 2, uvolněni byli 3 žáci a opakovat
ročník bude 1 žák. Bylo uděleno 186 pochval, 17 napomenutí třídního učitele, 21 důtek
třídního učitele, 17 důtek ředitele školy, 16 snížených 2. stupňů z chování 1x 3. stupeň
z chování. Celkem bylo zameškáno 30 121 hodin, z toho 5 neomluvených.
Od 1. 10. 2009 zahájilo svoji činnost 16 zájmových kroužků. Byla zde zavedena
finanční spoluúčast rodičů, která činila pololetně 250 Kč na jedno dítě a jeden kroužek.
Realizovány byly následující: keramický kroužek, cvičení z českého jazyka, kroužek
anglického jazyka pro 1. třídu, Klub deskových her, kroužek hry na zobcovou flétnu,
chemický kroužek pro 4. a 5. ročník, chemický kroužek pro 8. ročník, chemický kroužek pro
9. ročník, Pěvecký sbor Benjamínek, Dramatický kroužek Zvoneček, sportovní kroužek
1. stupně, sportovní kroužek pro dívky, sportovní kroužek pro chlapce, pohybové hry,
kroužek pohybové výchovy a kroužek sportovní gymnastiky.
Škola se může pochlubit výraznými úspěchy v soutěžích a olympiádách.
V národním kole získala 1. místo v celostátní soutěži Mlékonto 5 a ve výtvarné soutěži
Dávají za nás ruku do ohně. Bronzové medaile dovezli soutěžící z výtvarné soutěže Elefík
stokrát jinak (ŠD). DPS Mládí získal na pěvecké soutěži v Ostravě stříbrné pásmo a
v celostátní soutěži Šampióni pro Afriku byl vybojován postup do finále. Úspěchem bylo
i 12. místo v mezinárodní štafetě v plavání – Plaveme s EU.
V regionálních a okresních kolech se bohužel prvenství nikde získat nepodařilo,
potěšila však druhá místa ve fyzikální olympiádě, okresním kole Pythagoriády a okrskové
soutěži psaní na klávesnici. Bronz získali například účastníci okresního kola fyzikální
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olympiády a Archimediády i celostátní soutěže ve vybíjené o v běhu na 60 metrů.
V okrskových a místních soutěžích je úspěchů přehršel – 1. místa v turnaji v malé kopané,
recitační soutěži DDM, házené (mladší žáci) aj. Ve Výroční zprávě ZŠ jsme mohli napočítat
celkem 92 akcí, které škola během roku uskutečnila. Klobouk dolů!
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JUNGMANNOVA, Jungmannova 655
ZŠ Jungmannova je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Litovel,
má právní subjektivitu a je zařazena do sítě škol. Je to plně organizovaná městská škola
s dlouholetou tradicí. Vedení školy představuje ředitelka Mgr. Eva Hrachovcová a
zástupce ředitele a výchovná poradkyně Mgr. Milena Jindrová. Výuka probíhá dle dvou
vzdělávacích programů, které jsou zaměřeny na výuku jazyků a informačních a
komunikačních technologií. Škola podporuje environmentální a protidrogové aktivity žáků,
které jsou součástí školního preventivního programu. V rámci doplňkové činnosti jsou
žákům nabízeny kroužky.
Výuka probíhá v jedné budově, součástí je školní družina a školní výdejna stravy.
Škola má své webové stránky a komunikuje s rodiči kromě jiného prostřednictvím
webového portálu, kde nabízí informace pro rodiče, žáky i pracovníky školy. Během roku
se usilovně připravovala další služba pro rodiče – webová žákovská knížka, která je
od listopadu rodičům k dispozici.
Vzdělávání žáků zajišťuje 19 pedagogických a 5 THP pracovníků. Na mateřské
dovolené jsou 2 učitelky, 2 učitelky a 1 vychovatel pracovali na částečný úvazek. Ve škole
pracuje koordinátor ICT, výchovný poradce, koordinátor pro tvorbu ŠVP a EVVO, metodik
prevence sociálně patologických jevů.
ZŠ je plně organizovaná - na 1. stupni 112 žáků v 5 třídách a na druhém stupni
113 žáků v 6 třídách. Celkem jde o 225 žáků v 11 třídách. V září došlo k sestěhování žáků
do hlavní budovy na ulici Jungmannova a po uvolnění školnického bytu k vytvoření
prostor pro další oddělení školní družiny. Hlavní budova je prakticky stále v průběžné
rekonstrukci. Během roku došlo k výměně svítidel, vymalování chodeb, k úpravám ve
školním bytě, opravě omítek a malby v kuchyni družiny, proběhla i výměna vstupních
dveří. Díky finančnímu pokrytí Městem Litovel bylo kompletně opraveno školní hřiště.
Provozu školy nevyhovuje trakt školní družiny, kde je potřeba vyměnit okna a budovu
zateplit. Chybí sociální zařízení u tělocvičny a ve školním bytě není dosud opravena
koupelna, která by právě mohla k tomuto účelu sloužit.
Odborná výuka probíhala v odborných učebnách – učebně pro výuku fyziky a
chemie, přírodovědné učebně s koutkem živé přírody, počítačové učebně s 20
pracovními stanicemi pro žáky, 2 učebnami s interaktivní tabulí a školní knihovnou pro žáky
a 3 učebnami cizích jazyků. Dále je zde školní kuchyňka, místnost volného času a učebna
výtvarné výchovy. Každá třída měla svou kmenovou třídu. Žáci s vadami řeči mohli
navštěvovat nápravná logopedická cvičení a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
cvičení reedukační. Na škole s nimi pravidelně pracoval speciální pedagog za pomoci
výchovné poradkyně.
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Školní družina je určena pro žáky 1. stupně a poskytuje jim zájmové vzdělávání.
V rámci své činnosti umožňovala dětem pobyt na dopravním hřišti, v kuželně ve
spolupráci s Tatranem Litovel, v počítačovém kroužku DDM, plaveckém bazéně a svou
činnost zaměřila na projekty s pestrou tematikou – výtvarnou, rukodělnou, sportovní či
literární.
Žákům je k dispozici řada volitelných a nepovinných předmětů: konverzace
v anglickém jazyce, přírodovědný seminář, literárně dramatická výchova, výtvarné
činnosti, sborový zpěv, zeměpisný seminář, německý jazyk, 4 kroužky (dramatický,
pohybové hry, kroužek českého jazyka a šikovná vařečka) a 2 nepovinné předměty
(pěvecký sbor, náboženství).
V nepovinném předmětu jde o Dětský pěvecký sbor Úsvit, který školu reprezentoval
na Litovelských slavnostech, předvánočním rozsvěcování vánočního stromu a rozloučení
s „deváťáky“. Na jaře bylo uspořádáno soustředění na faře v Charvátech u Dubu na
Moravě. Tam se tvrdě trénoval hlavně trojhlas a sólový zpěv, byla nacvičena krátká
choreografie a účastníci prošli dílnou tance flamenco.
Na konci školního roku 2009/2010 bylo klasifikováno 225 žáků (115 dívek a 110
chlapců). Z nich s vyznamenáním prospělo 112, prospělo 112, 1 neprospěl, 2 nebyli
hodnoceni a 1 bude ročník opakovat. Bylo uděleno 123 pochval, 21 napomenutí třídního
učitele, 5 důtek třídního učitele, 9 důtek ředitelky školy a 1 snížený stupeň z chování.
Celkem bylo zameškáno 11 570 hodin, z nich bylo 10 neomluveno.
Během roku na škole aktivně působil turistický oddíl Kompas ve své klubovně ve
škole, podílel se na akci Toulky Litovelským Pomoravím a na akci Hanácké Benátky
vlastním stánkem. Pro žáky 7. ročníku byl v měsíci únoru organizován lyžařský kurz a též
lyžařský zájezd do Kladek u Konice. Všichni žáci 1. stupně absolvovali během roku
plavecký kurz a celá škola se zúčastnila akce „Plaveme s EU 2010“ v plavecké štafetě tříd.
V rámci ekologické výchovy docházelo k pravidelným jednodenním akcím v ekologickém
středisku Sluňákov.
Během školního roku škola připravila řadu projektů. Z nich se jako nejúspěšnější jevily:
„Příběhy bezpráví – holocaust“, „Předmostím až do pravěku“, „Velká Morava“, „Zdravá
výživa a jídelníček“, „Papír“, „Vánoční Vídeň“, „Historická exkurze Praha“ a projekty ve
výtvarné výchově. Ve volitelném předmětu Literárně dramatická výchova žáci nacvičili
7 divadelních představení, se kterými se prezentovali především na akcích školy. Zajímavá
byla účast na akci Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci „Přírodovědný jarmark“ a
anketa k Evropskému dni jazyků, kdy žáci oslovili kolem 200 litovelských občanů v anketě,
jejíž výsledky pak byly prezentovány i v Litovelských novinách.
Pěkná umístění na čelných místech získali žáci školy například v okresním kole
Pythagoriády (3. místo), v soutěži Finanční gramotnost I. kategorie (1. místo), v recitační
soutěži okrskového kola pořádaného DDM Litovel ( 1x 1. místo a 2x 2. místo) a dva žáci
diplom z okresního kola fyzikální olympiády kategorie G. Byla uspořádána školní kola
olympiády v českém jazyce, matematice a fyzice, soutěž Talentů v psaní všemi deseti a
škola se zúčastnila soutěží Přírodovědný klokan a Pod modrou oblohou. Z výroční zprávy
ředitelky školy vyplývá, že během roku se na škole uskutečnilo neuvěřitelné množství
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různých akcí – celkem 70! Zdá se, že nové vedení se dalo správnou cestou a maximálně
zaktivizovalo celkové dění v rámci školy i její prezentaci na veřejnosti.
Velká pozornost je věnována dalšímu vzdělávání pedagogických
včetně celoživotního vzdělávání. Jsou upřednostňovány kurzy pro doplnění a
kvalifikace v nových výukových metodách zaměřených na evaluaci žáků,
technologie, komunikační dovednosti a zařazení průřezových témat
Pedagogičtí pracovníci byli zapojeni do 26 kurzů a seminářů.

pracovníků,
prohloubení
prezentační
do výuky.

Škola se také zapojila do některých projektů s nadregionálním významem. Šlo
o celostátní projekt „Ovoce do škol“ a „Mléko do škol“, kde si žáci mohli nakupovat
mléčné výrobky přímo v automatu ve škole za dotovanou cenu a mohli si na základě
kreditní karty také odebrat porci ovoce nebo zeleniny v odpovídajícím rozsahu. To mělo
nepochybně svůj význam ve vytváření potřebných stravovacích návyků ve výživě dětí,
v boji proti dětské obezitě a zvrácení nepříznivého stavu klesající spotřeby ovoce, zeleniny i
mléka a mléčných výrobků. Velmi záslužná iniciativa!
Škola se zapojila do společného projektu Katedry technické a informační výchovy
PdF UP v Olomouci a 17 partnerských ZŠ Olomouckého kraje IVOŠ. Tento projekt byl
zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod
výuky s využitím multimediální techniky, efektivní využívání ICT při výuce všeobecně
vzdělávacích a odborných předmětů 2. stupně ZŠ. V rámci tohoto projektu byla učebna
školy vybavena interaktivní tabulí s počítačem. Šest pedagogů se zapojilo do projektu
ESO, jehož cílem je vytvořit e-learningové studijní obory z různých předmětů pro učitele
ZŠ a SŠ (jde o 80 učitelů z Olomouckého kraje).
Na výzvu Olomouckého kraje se v tomto roce škola přihlásila do projektu EKOŠKOLA
(Eco-Schools). Jde o mezinárodní program, kde se žáci dozvídají a učí se o
enviromentálních tématech, usilují o třídění odpadů, úspory energií a vody a snaží se
zlepšit životní prostředí školy a jejího okolí. Nelze než tomu zatleskat a kladně kvitovat
rozsáhlé iniciativy školy, která přes své nevýhody (technický stav budovy, antukového
hřiště, školního dvora a traktu jídelny; nedostatečné počítačové vybavení a moderní
výuková technika; kapacitně malá tělocvična a nedokončená specializační studia
zaměstnanců) se pomalu ale jistě stává vlajkovou lodí litovelských škol a ukazuje té nové
a lépe vybavené, co vše se dá i v těchto podmínkách dělat pro zvýšení úrovně vzdělání
a výchovy mladé litovelské generace.
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA NASOBŮRKY, Nasobůrky 91
Tato ZŠ byla ve školním roce 2009/2010 organizována jako dvojtřídní škola s pěti
ročníky, jedním oddělením školní družiny a jedním oddělením mateřské školy. Mateřskou
školu navštěvovalo 18 dětí ve věku od 3 do 6 let z obcí Nasobůrky, Chudobín, Víska,
Mladeč, Sobáčov a Haňovice. ZŠ pak 20 žáků z Nasobůrek, Chudobína, Vísky, Sobáčova
a Hradečné. Výuka byla realizována ve dvou kmenových třídách, počítačové učebně a
v prostorách školní družiny. Pracovníky školy jsou: ředitelka školy Mgr. Jana Nakládalová,
2 učitelky ZŠ, 2 učitelky MŠ a 2 provozní zaměstnankyně.

131

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2010
Materiálně-technické podmínky školy se nezměnily – ZŠ i MŠ sídlí v jedné budově.
Prostory v přízemí využívá převážně MŠ. Je zde v provozu i výdejna stravy včetně úklidové
komory. První patro a podkroví využívá ZŠ. Nachází se tady 2 učebny, sborovna a 2
kabinety. Třídy jsou vybaveny standardním sektorovým nábytkem, lavice výškově
nastavitelné. V podkroví jsou zřízeny 2 učebny a 2 malé kabinety a kancelář ředitelky školy.
V jedné z učeben je zřízena školní družina, druhá je využívána jako specializovaná pro
výuku anglického jazyka a počítačové gramotnost. Jsou zde umístěny čtyři počítače
připojené k internetu. Vlastní tělocvičnu škola nemá, proto k výuce tělesné výchovy
využívá přilehlý venkovní areál školy nebo část místní sokolovny.
Vyučování probíhalo podle programu „Obecná škola“ ve 4. a 5. ročníku.
Ten umožňuje variabilitu v organizaci i obsahu výuky a vyučování v blocích. Cílem je vést
žáky ke vzájemné spolupráci, umění komunikovat, spolupodílet se na tvoření pravidel
soužití ve třídě (škole), učí se je respektovat. Žáci 1. - 3. ročníku byli vyučováni podle
školního vzdělávacího programu „OKO“ (ochota – komunikativnost – otevřenost). Zde je
cílem pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout
spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu
a na praktické jednání. V tomto programu jsou zařazeny následující vzdělávací oblasti:
jazyk a jazyková komunikace; matematika a její aplikace; informační a komunikační
technologie; člověk a jeho svět; umění a kultura; člověk a zdraví; člověk a svět práce
a další průřezová témata.
Ve 2. pololetí školního roku 2009/2010 bylo klasifikováno 21 žáků, z nich 16 prospělo
s vyznamenáním a 5 prospělo. Za celý školní rok bylo zapsáno 33 pochval, kázeňská
opatření udělena nebyla. Celkem bylo zameškáno 955 vyučovacích hodin, všechny byly
omluvené.
Škola má vypracován minimální program prevence sociálně patologických jevů a
plán environmentální výchovy. Během roku pracovaly kroužky: pohybové hry, anglický
jazyk, počítačový kroužek I., počítačový kroužek II., výtvarný kroužek, přírodovědný
kroužek. Ze vzdělávacích a kulturních aktivit školy, kde jsou návštěvy divadelních
představení, pěší výlety, besedy, besídky se jako velmi žádoucí jeví například návštěvy
dopravního hřiště, výlet do ekologického centra Sluňákov, škola v přírodě (Hipocentrum
Koryčany) nebo návštěva policejní služebny PČR spojená s besedou.
Pro děti a veřejnost stojí za pozornost „Adventní notování“ na litovelském náměstí,
dětský maškarní karneval, sportovní utkání rodičů a dětí v bowlingu nebo jejich společný
výlet do Perníkové chaloupky u Pardubic a Muzea E. Holuba v Holicích. Škola se aktivně
účastní soutěží, z nichž je možno jako úspěšné vybrat například: výtvarnou soutěž
„Podzimní krása“; plaveckou soutěž u příležitosti „Dne vody“; mezinárodní soutěže
„Cvrček“ a „Matematický klokan“; recitační soutěž DDM (3. místo); přírodovědnou soutěž
„Zelená stezka“ (4. místo); pěveckou soutěž „Litovelský skřivánek“ (2. a 3. místo) a aktivity
MŠ: školní kolo „Olympijských her“ nebo Soutěž malých vodníčků v Litovli. V průběhu
celého školního roku pořádala ZŠ i MŠ včetně školní družiny soutěže drobnějšího
charakteru, které byly průběžně vyhodnocovány a děti odměňovány.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DĚTSKÝ DOMOV a ŠKOLNÍ JÍDELNA LITOVEL, Palackého
Toto školské zařízení zaměstnávalo k 31. 12. 2010 30 pracovníků, z toho 11 učitelů,
11 vychovatelů a 8 pracovníků provozu. Školní rok 2009/2010 byl ukončen v ZŠ praktické
s počtem 48 žáků. Škola měla 6 tříd, z toho 2 třídy (IV. a VI.) byly s oddělením. Školní družina
nebyla zřízena. Dětský domov byl ve stavu 24 dětí a jeho kapacita byla naplněna.
Pracovaly zde 3 rodinné skupiny. ZŠ při zdravotnickém zařízení – DO Vojtěchov
má kapacitu 45 žáků, ale jejich počet se v důsledku střídání turnusů mění. Vzdělávání
probíhalo podle 3 školních vzdělávacích programů, které respektovaly specifiku školy
(lehké mentální postižení; zvláštní škola; základní škola speciální). Od 6. ročníku byla
zařazena výuka angličtiny. Volitelné předměty nebyly ustanoveny. Na škole pracoval
zájmový kroužek – Cvičení s hudbou.
Na konci školního roku prospělo s vyznamenáním 11 žáků, 35 prospělo, 1 žák
neprospěl, 1 nebyl klasifikován. Bylo zameškáno celkem 4 852 vyučovacích hodin, průměr
na žáka byl 91,81 (z celkového počtu bylo 445 neomluvených). Uděleno bylo 11 pochval,
3 důtky třídního učitele, 1 důtka ředitele školy a 2 3. snížené stupně z chování. Z 9. ročníku
odcházelo 10 žáků, z nichž 9 bylo přijato do zvoleného oboru vzdělání na střední škole.
V průběhu školního roku se žáci zúčastnili 17 výtvarných soutěží na regionální i
celorepublikové úrovni, 4 sportovních soutěží (X. ročník maratonu v aerobicu, Běh
Litovelským Pomoravím, Dopravní soutěž mladých cyklistů, Atletický čtyřboj žáků ZŠ
praktických). Z dalších akcí si zaslouží pozornost například Mikulášská nadílka, Den dětí a
školní výlety (ZOO Olomouc, Mladečské jeskyně, Automobilové muzeum Olomouc).
Dětský domov nabízí dětem široké možnosti pro využití volného času. Účast na řadě
sportovních, výtvarných či rukodělných soutěží se stala pravidlem, stejně jako setkání
s dětmi z jiných DD, karnevaly či diskotéky. V průběhu tohoto školního roku se DD zapojil
do dlouhodobého projektu pro děti z DD – operačního programu „Vzdělání pro
konkurenceschopnost“. Globální grant byl pod názvem: Rovné příležitosti dětí a žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji. Jeho cílem je zvýšit sociální
gramotnost dětí a mládeže ze 13 DD v Olomouckém kraji, zlepšit jejich motivaci a
kvalifikaci pro lepší uplatnění na trhu práce po odchodu z DD. Primární cílovou skupinu tak
tvoří děti z DD, sekundární pak pedagogičtí a výchovní pracovníci těchto zařízení. V rámci
projektu se postupně vytváří 5 vzdělávacích modulů. Velmi přínosné!
K realizaci takovýchto záměrů jistě přispívají akce pěvecko-tanečního minisouboru
„Rolnička“. Ten během roku vystoupil v domově důchodců, zúčastnil se soutěže DD
„Nejmilejší koncert“ a zapojil se do akce společnosti AHOLD Czech Republic, a.s.
„S Bertíkem za dětským úsměvem“. Děti se po celý rok podílely na výzdobě prodejny
Albert v Litovli, pro návštěvníky zde připravily kulturní vystoupení, pomáhaly při realizaci
velikonoční nadílky a Dne dětí. Nezanedbatelný byl i finanční efekt akcí ve výši 50 200 Kč,
který byl posléze využit na část úhrady letního ozdravného pobytu dětí v Jeseníkách.
Již třetím rokem realizovala společnost PATRIOT reality, spol. s r.o. z Olomouce
úspěšný projekt „Strom splněných přání“ pro děti z DD. Spolu s naším DD se jej zúčastnilo
dalších 7 zařízení a vyvrcholením bylo slavnostní předávání dárků 16. prosince v prostorách
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Olomouc City, kde jednotlivé DD vystoupily se svým programem. Záslužná akce sponzorů,
jimž velká radost dětí byla nejlepší odměnou!
Z dalších akcí lze zmínit například Litovelské vodní hrátky – jejich již 3. ročník
uspořádal na plaveckém bazéně ZŠ Vítězná DD. Šlo o zábavné soutěže pro děti
z domovů, a protože slovo hrátky je od slovesa „hráti si“, vše bylo splněno do posledního
písmene. Jedna z rodinných skupin se zúčastnila akce „Rostu se svým stromem“, kterou
pořádala Nadace Malý Noe spolu s radnicí ve Velkém Týnci a firmou Arboeko. Děti si
vysadily pod odborným dohledem „svůj strom“ – lípu a zúčastnily se zábavného
odpoledne se spoustou her a soutěží.
Sportovní soutěže proběhly na každoročním srazu dětí z DD v Prostějově a kurzu
vodní turistiky „Setkání na Vltavě“ v Rožmberku nad Vltavou. Zde bylo náplní kurzu sjíždění
řeky na raftech a kánoích. Úspěšná byla i účast na Mezinárodním hudebním festivalu pro
děti a mládež se zdravotním postižením, jehož již 15. ročník se konal v červnu na Plumlově.
Vystoupení našich dětí se plně zdařilo a podle hodnocení prý nemělo chybičku, když
děvčata zatančila hip hop a za zazpívané písničky sklidily děti velký aplaus.
Během prázdnin děti z DD měly možnost se zúčastnit ozdravných pobytů
organizovaných PL Šternberk a PL Kroměříž a také letního ozdravného pobytu v penzionu
Edison v Karlově pod Pradědem ve dnech 9. – 21. 8. 2010, který organizoval náš DD.
Proběhly 2 turnusy a mimo celodenního výletu na Praděd proběhla i beseda se členy
Horské služby Jeseníky a návštěva lanového centra. Celý pobyt proběhl bez zdravotních a
výchovných problémů a účastníci byli nadmíru spokojeni.
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LITOVEL, Komenského
Ředitelkou zařízení je i nadále Ing. Helena Kupková, žádné personální změny
během roku nenastaly. Počet pedagogů je 25, z toho 16 učitelů teoretické výuky, 7 učitelů
odborného výcviku, 2 vychovatelé a 10 nepedagogických pracovníků. Celkový počet
žáků ve školním roce 2009/2010 byl 224 ve 12 třídách. Počet ubytovaných v Domově
mládeže 27, z toho 20 dívek a 7 chlapců. V SOŠ byly vyučovány tyto učební obory: cukrář,
cukrář-výroba, elektrikář, kuchař-číšník, kuchař-číšník pro pohostinství a 4 studijní obory:
mechanik-elektronik, mechanik-elektrotechnik, podnikání (denní nástavba), podnikání
(večerní nástavba). Žáci pokračovali v cizím jazyce ze ZŠ – angličtině nebo němčině.
Výsledky u maturitních zkoušek byly následující: z 23 maturantů prospěl
1 s vyznamenáním, 19 prospělo, 3 neprospěli. Závěrečné zkoušky konalo 37 žáků učebních
oborů – 3 prospěli s vyznamenáním a 34 prospělo. Závěrečné zkoušky probíhaly ve všech
oborech podle projektu NZZ – Nová závěrečná zkouška, navazující na pilotní zadání
Kvalita I. Tři nejlepší absolventi: elektrikáři Petr Hyblbauer a Vojtěch Rec i kuchař-číšník
Tomáš Hrdlička obdrželi diplomy na slavnostním shromáždění Hospodářské komory ČR
v Praze.
Škola se reprezentuje tak, že SOŠ se podílí na životě města a jeho okolí zajišťováním
občerstvení na různých společenských akcích žáky a pracovníky oboru kuchař-číšník,
organizací Dnů otevřených dveří s praktickými ukázkami profese, na vánočních a
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velikonočních výstavách v MK Litovel a na hradě Šternberk a prezentací oborů vzdělání
na akci Olomouckého kraje Scholaris.
Výraznou aktivitou byla realizace projektu „Škola mixologie“, jehož součástí je
vzdělání žáků formou nepovinného předmětu pro potravinářské obory a vzdělání
dospělých formou týdenních kurzů. Propagace probíhala jako „road show“ na ZŠ v Litovli
i blízkém okolí a v rámci projektu bylo financováno i vybudování speciální barmanské
učebny vybavené jednak vším potřebným pro výrobu míchaných nápojů, jednak
nejmodernější výpočetní technikou.
U sportovních aktivit jde o soutěže středoškolské mládeže v individuálních i
kolektivních sportech v rámci okresu, vnitroškolní soutěže ve volejbalu, stolním tenise a
kuželkách (včetně účasti družstev pedagogů), kondiční kulturistiku ve školní posilovně a
plavání v krytém bazénu ZŠ Vítězná. K volnočasovým aktivitám je k dispozici Středoškolský
klub ASK ČR, který slouží v odpoledních a večerních hodinách mladým barmanům a jsou
zde pořádány klubové večery zaměřené střídavě na hudební a filmovou produkci.
Při vzdělávacích aktivitách byl organizován barmanský kurz v délce 30 hodin
ukončený testem a potvrzený Certifikátem CBA, kurz Vyhlášky 50 O odborné způsobilosti
v elektrotechnice a kurz ručního obloukového svařování, oba ukončené testem a
potvrzené vydaným osvědčením. Z ostatních aktivit jde o třídění odpadů (papír, plasty,
elektromateriál) a spolupráci se Záchrannou stanicí sov a dravců Sovinsko, pobočka
Uničov.
Nepřehlédnutelné jsou aktivity na pomoc handicapovaným a nemocným. Jde o
sbírky „Bílá pastelka“, která pomáhá nevidomým a slabozrakým a škola se jí účastní již
pošesté. „Květinový den“ – sbírka je pořádána Ligou proti rakovině Praha, škola se jí
zúčastnila podruhé, s ještě lepším výsledkem než v loňském roce. Šestým rokem darují žáci
školy společně a bezplatně krev na Transfůzní stanici v Olomouci. Někteří se poté stávají i
dárci krevní plazmy. Škola je zapojena do celostátního projektu „Škola - zóna bez drog“,
který monitoruje výskyt drog na školách a v rámci projektu je nabídnuta individuální
pomoc i rodičům.
Největšího úspěchu v soutěžích dosáhla Veronika Okrouhlá 1. místem v celostátní
soutěži juniorské cukrářské soutěže „O Priessnitzův dortík“ v Jeseníku, úspěšné bylo i
soutěžní družstvo 7 cukrářek v regionální soutěži „Velikonoční beránci“ pořádané Rotary
Clubem v Prostějově, kde získaly peněžní poukázky v hodnotě 1 000 Kč na nákup zboží.
V soutěžích elektrooborů bylo dosaženo solidních výsledků ve druhé desítce soutěžících
na Celostátní soutěži odborných dovedností v Brně.
Hojně obsazené jsou i soutěže barmanů, kdy všech takovýchto soutěží se
zúčastňovali žáci 1. ročníku oboru kuchař-číšník Veronika Neumannová a Ondřej Pohajda.
Na Tescoma Junior cup Zlín z 29 soutěžících obsadili 8. resp. 11. místo; Hvězda Martini cup
Bruntál 8. a 7. místo (družstvo školy bylo páté ze 14 družstev); na Junior classic - Labský
pohár Pardubice získali 3. a 12. místo.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA prof. V. VEJDOVSKÉHO LITOVEL, náměstí Přemysla Otakara
Ve vedení školy nedošlo ke změnám. Personální zajištění školy tvoří ředitel Mgr. Jiří
Müller, zástupkyně ředitele Mgr. Zdena Mazánková, 15 učitelů, 6 vychovatelů, 1 zdravotní
sestra a 12 THP pracovníků. V 9 třídách je zapsáno 84 žáků, školní družinu navštěvuje
20 dětí. Vyučování probíhá dle vzdělávacího programu Základní škola, výuka je rozšířena
o psaní na počítači, informatiku, individuální tyflopedickou péči, individuální logopedickou
péči, o prostorovou orientaci a samostatný pohyb a o reedukační péči pro žáky
s poruchami učení. Školu navštěvují rovněž děti na diagnostický pobyt spojený s léčbou
tupozrakosti a poruchami prostorových funkcí. Probíhá zde i bezplatná výuka hry na
hudební nástroje a z cizích jazyků se vyučuje angličtina. Při škole pracuje SPC (speciální
pedagogické centrum), které má v péči děti se zrakovým postižením integrované
v běžných ZŠ a SŠ. Součástí školy je internát, kde probíhá výchovná a zájmová činnost.
Činnost vyvíjejí i zájmové kroužky: keramický, šachový, goalballový a showdownový.
Z 84 žáků školy prospělo 24 s vyznamenáním, ostatní prospěli. Bylo uděleno
8 pochval třídního učitele, 5 důtek třídního učitele, 2 ředitelské důtky a 3 žáci měli sníženou
známku z chování. Absolventů bylo 10, všichni byli umístěni na SOU, SŠ a Konzervatoř
J. Deyla v Praze. Škola se účastní mezinárodních výtvarných a hudebních soutěží a
pořádá mezinárodní sportovní akce: Mezinárodní šachový turnaj zdravotně postižené
mládeže, Otevřené mezinárodní mistrovství ČR v showdownu mládeže a Goalballový
turnaj zrakově postižené mládeže.
GYMNÁZIUM JANA OPLETALA LITOVEL
GJO je školou s více než stoletou tradicí a díky svým aktivitám se právem řadí mezi
prestižní školy Olomouckého kraje. Podílí se aktivně na zavádění kurikulární reformy svou
účastí v projektu ESF Kurikulum G a motto školy „Non scholae, sed vitae discimus “ („Ne
pro školu, ale pro život se učíme“) se snaží co nejlépe naplňovat. Nadále proto
spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc především v oblasti práce
s nadanými žáky a na přípravě budoucích učitelů přírodovědných oborů. Jako škola
zařazená do Sítě přidružených škol UNESCO byla ve školním roce 2009/2010 věnována
pozornost především ochraně přírodního a kulturního dědictví. Rozšiřovala se spolupráce
se společností Mensa ČR pro podchycení nadaných žáků. Ti jsou zapojeni do prospěšných
aktivit typu Debatní liga, SOČ (Středoškolská odborná činnost), olympiád a dalších
vědomostních soutěží, což je všemi považováno za smysluplné.
Ředitelkou školy je nadále RNDr. Jitka Krausová, jejím zástupcem pan Radomír
Dědek. Škola je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem Olomoucký kraj, právní
forma: územní orgán samosprávy. Probíhá zde jak osmileté, tak i čtyřleté studium pod
kódem Gymnázium – všeobecné. Úspěšným ukončením nižšího stupně osmiletého
gymnázia (kvarta) získává žák základní vzdělání a absolvováním vyššího stupně osmiletého
gymnázia a čtyřletého studia získá střední vzdělání s maturitou. Prioritou je stále příprava
žáků na vysokoškolská studia a osvojení si základních principů orientace na trhu práce,
včetně uplatnění absolventa v zemích EU. Zaměření na přírodovědnou oblast vzdělávání
se odráží v následném již dlouhodobém zájmu absolventů o studium vysokých škol
technického, ekonomického a přírodovědného směru, což je více než žádoucí.
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V osmiletém typu gymnázia studovalo ve školním roce 2009/2010 v primě až oktávě
227 žáků (133 dívek a 94 chlapců), v 7 třídách čtyřletého gymnázia 201 žáků (132 dívek a
69 chlapců), celkem tedy 428 žáků (265 dívek a 163 chlapců), z nichž bylo 335
dojíždějících. Cílové kapacity školy, která je od roku 2008 486 žáků, z toho 240 v osmiletém
a 246 ve čtyřletém studiu, dosaženo nebylo. Všichni žáci školy studovali jako cizí jazyk
angličtinu, další cizí jazyk byl volen z jazyka německého (102 žáci), francouzského (39),
španělského (132) nebo ruského (94 žáků). Jako volitelné předměty pro 3. ročník a septimu
byly realizovány semináře z anglického jazyka, německého jazyka, praktické ekonomie,
matematiky, ekologie, latinského jazyka, dějepisu, chemie, filozofie a přírodních věd.
Pro 4. ročník a oktávu semináře z anglického jazyka, českého jazyka, matematiky, fyziky,
chemie, dějepisu, biologie, filozofie a přírodních věd, zeměpisu, informačních technologií
a kritického myšlení (úvod do neformální logiky). Nabídka nepovinných předmětů byla
následující: sportovní hry, hudební výchova a příprava a řízení projektů strukturálních fondů
a 4 kroužky: keramický, biologický, chemický a Debatní klub.
Celkem vyučovalo na GJO v tomto školním roce 36 pedagogů, včetně vedení
školy, a jejich průměrný počet let pedagogické praxe byl 17 let. Všichni splňovali
požadovaný stupeň vzdělání, popřípadě zahájili doplňující studium pro daný stupeň
vzdělávání. Ostatních zaměstnanců školy bylo 9 (asistentka, účetní, hospodářka,
pracovník obsluhy výpočetních systémů, školník a 4 uklízečky).
Ve 2. pololetí ukončilo nižší gymnázium (prima-kvarta) 116 žáků, z nichž 39 prospělo
s vyznamenáním a 78 prospělo. Průměr známek byl 1,67 a počet zameškaných hodin
5 818, všechny byly omluvené. Vyšší gymnázium (kvinta-oktáva a 7 tříd čtyřletého studia) –
309 žáků, z nichž 65 prospělo s vyznamenáním, 243 prospělo a 1 žák neprospěl. Průměr
jejich známek byl 2,01 a zameškáno bylo 22 816 hodin, z nich 46 neomluvených. Škola
celkem: 426 žáků, 104 s vyznamenáním, 321 prospělo, 1 neprospěl, průměr známek 1,92,
zameškáno 28 634 hodin (46 neomluvených), průměrný počet hodin na žáka činil
67,37 hodin.
Pro tento školní rok schválila Rada Olomouckého kraje otevření jedné třídy
osmiletého a jedné třídy čtyřletého studia. K osmiletému studiu se přihlásilo 27 zájemců,
z nichž bylo 22 přijato (z toho 13 dívek). Do čtyřletého studia se hlásilo 55 zájemců, přijato
bylo 32 (z toho 20 dívek). Již druhý rok probíhalo přijímací řízení podle nových pravidel.
Změny ale stále působí mnoho problémů jak rodičům, tak samotným školám. Do prvního
kola přijímacího řízení totiž bylo možno podat 3 přihlášky, které podával přímo zákonný
zástupce a nesl tak plnou zodpovědnost za správnost údajů. Byl zaveden tzv. zápisový
lístek k potvrzení úmyslu stát se žákem vybrané školy. Ty ale většinou až do začátku
školního roku pořádně nevěděly, jaký bude konečný počet jejich žáků. Snad další školská
reforma přinese zlepšení a větší přehlednost pro toto řízení.
V řádném termínu vykonalo maturitní zkoušku 68 z 79 žáků, další měli k dispozici
podzimní termín maturit. V oktávě osmiletého gymnázia maturovalo 24 žáků – 8 prospělo
s vyznamenáním, 15 prospělo a 1 neprospěl, průměrný prospěch byl 2,22. Ve třídě 4. A
z 26 maturantů bylo 6 s vyznamenáním a 20 prospělo (průměr známek 2,30), ve 4. B
z 29 maturantů 5 prospělo s vyznamenáním, 22 prospělo a 1 neprospěl, průměr známek byl
2,28. Oba neúspěšní maturanti budou skládat tuto zkoušku v lednu 2011. Na vysoké školy
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v ČR se dostalo 71 absolventů, což je 90 %, 3 na vysokou školu v zahraničí, 1 na VOŠ (vyšší
odborná škola), 3 odešli do praxe. Za výrazný úspěch je považováno přijetí 3 maturantů ke
studiu ekonomie, cestovního ruchu a multimediálních studií ve Skotsku.
Z obrovského počtu akcí uvedených ve školní kronice uvedeme jen ty stěžejní.
V měsíci říjnu se delegace studentů zúčastnila projektu „Mládež v akci“ na Ukrajině
a proběhla beseda s absolventem gymnázia, básníkem a lékařem MUDr. Aloisem
Volkmanem „Vzpomínám na přítele Jaroslava Seiferta“. Listopad byl ve znamení pietního
shromáždění k uctění památky absolventa gymnázia Jana Opletala a listopadových
událostí let 1939 a 1989 spojená s výstavou fotografií doc. Jindřicha Štreita „Normalizace“
a úspěchu v krajském kole logické olympiády pro SŠ, pořádané Mensou ČR. V semifinále
zvítězil žák 1. A Radek Kubíček a získal tím cenu Litovelské naděje vyhlašovanou Městem
Litovel. Do konce kalendářního roku se ještě uskutečnil Stužkovací ples pro studenty 4. a
8. ročníků, dva koncerty PS PALORA pro litovelskou veřejnost (šlo o 10. jubilejní vánoční
koncert!) a kulturně-poznávací zájezd do Vídně do Kunsthistorisches Muzeum. Do konce
pololetí byl v lednu 2010 uspořádán lyžařský kurz a 3. místa získali Iva Kašparová
v regionálním kole soutěže Mladý Demosthenes a O. Vrobel v okresním kole chemické
olympiády kategorie D.
V lednu se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, ples GJO a
k velké radosti žáků byly jarní prázdniny plné sněhu. Březen byl ve znamení pořadů
zaměřených na zneužívání návykových látek – beseda „Pěkně v tom lítám“ a pořad se
spisovatelem a politikem Radkem Johnem o drogách a problematice sekt „Křižovatky“.
Škola zorganizovala postupovou přehlídku šesti středoškolských pěveckých souborů, z níž
PALORA postoupila do celostátního finále. V okresním kole matematické soutěže
Pythagoriáda obsadili žáci GJO 1. a 3. místo.
Duben zaznamenal úspěchy v jazykových olympiádách (3. místo v krajském kole
francouzské konverzace; 1. místo v krajském kole konverzace ve španělštině) a proběhla
beseda a vernisáž výstavy prof. RNDr. Pavla Tománka, CSc. z VUT Brno o nanotechnologiích. V květnu zvítězili atleti GJO v atletickém víceboji v okrskovém kole a hlavní
akcí se stal 7. května Majáles. V krajském kole SOČ obsadila studentka Martina Plháková
1. místo ve své kategorii a postoupila do kola celostátního, kde se umístila na 10. místě.
Na zlomu května a června došlo v rámci Projektu Comenius k setkání partnerských škol
z Velké Británie, Polska, Itálie a ČR v polském městě Milakowo a v závěru školního roku se
žáci zapojili do mezinárodní výtvarné soutěže „Mladí tvůrci pro Dunaj 2010“.
Rada města Litovle každoročně v rámci projektu „Litovelské naděje“ vyhodnotí ty,
kteří dosáhli výrazných úspěchů v rámci školních a mimoškolních aktivit, aby tak
motivovala děti a mládež k aktivní a cílevědomé práci. Ocenění se dočkali dva žáci GJO:
Monika Janečková (sexta) za úspěšnou reprezentaci školy ve španělském jazyce a za
umístění se do programu Nadačního fondu Livie a Václava Klausových a Radek Kubíček,
který obsadil 1. místo v krajském kole a zúčastnil se finále Logické olympiády SŠ pořádané
Mensou ČR. Ocenění Talent Olomouckého kraje je určeno pro žáky a studenty kraje, kteří
ve svých věkových kategoriích dosahují výrazných úspěchů. Ve školním roce 2009/2010 je
získali: Jan Krejčí, který zvítězil ve sportovním oboru (šachy), dalšími účastníky byli Martina
Plháková v humanitním oboru a Jiří Nováček v oboru přírodovědném.
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Zajímavá je činnost Studentského klubu PÁRÁTKO, o.s. s podtitulem „Protože máme
(všeho) plné zuby!“, založeného už v roce 2005, který je zapojen do mezinárodní sítě klubů
„klub-net“. Klub vytváří podmínky pro vzájemné setkávání a realizaci volnočasových
aktivit. Studenti dostávají možnost své akce si plánovat a přebírat za ně zodpovědnost, učí
se plánovat, organizovat, komunikovat. Došlo k mezinárodním setkáním v Polsku a
Německu, místní navázali, na projekt Naše vlast pod lupou a v Litovli zorganizovali
společenské a sportovní akce, zmapovali a propagovali historii města. Vlastní časopis
pojmenovaný podle názvu klubu podává aktuální zprávy o dění ve škole, v regionu,
přináší zajímavosti ze světa, má i své rubriky pro zábavu a oddech. Největší akcí je ale
organizování slavnosti studentského veselí – Majálesu.
Pěvecký sbor PALORA vstoupil do jubilejního desátého roku své činnosti. Zapojil se
do projektu PS SŠ EVERSMILING LIBERTY 2009, jehož vyvrcholením bylo vystoupení
v rockovém oratoriu k oslavě 20. výročí sametové revoluce v Národním divadle v Praze.
O vánočních koncertech PS jsme již psali výše, stejně tak i o celostátní přehlídce
středoškolských pěveckých sborů v Litovli. Posledními vystoupeními v tomto školním roce
byly 4 výchovné koncerty a malá vystoupení pro spolužáky na GJO. Pěvecký sbor dále
úspěšně vede Mgr. Marcela Barvířová.
Projektů školy je ještě celá řada a některé již byly zmíněny v textu. Dle našeho
názoru je tam i jeden, hodný následování. Jmenuje se „Starám se o svoji řeku“ a vznikl již
v roce 2000. Spočívá v čištění náplav řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví v úseku
Moravičany – Litovel – Hynkov. Obvykle probíhá v tzv. projektových dnech na konci
školního roku. Sběr odpadků je sice hlavní náplní aktivity, ale přibylo i rozvíjení různých
kompetencí žáků. Ti jsou seznamováni s okolní flórou, faunou, ekosystémem lužního lesa a
s celkovou funkcí krajiny. Projekt je začleněn do širší aktivity těch, kteří chtějí naše město a
jeho okolí mít krásné bez nejrůznějších „ozdob“. Pokud se ekologickému chování naučí
žáci a studenti, bude to dobrý základ k tomu, aby k němu byli vychováváni i všichni
ostatní. A to si naše překrásné Pomoraví zaslouží.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LITOVEL
V roce 2010 vyučovalo v ZUŠ 19 učitelů, včetně ředitele Mgr. Ivo Škrabala. Ten byl
zřizovatelem (Olomoucký kraj) v tzv. periodickém hodnocení práce ředitele ve své funkci
potvrzen na další čtyřleté období. ZUŠ vyučuje 350 žáků, z toho v hudebním oboru 287
a ve výtvarném 63. Hudební obor absolvovalo v tomto roce 28 žáků a výtvarný 4 žáci.
Absolventi se prezentovali na dvou veřejných koncertech, v dubnu a květnu 2010
v Koncertním sále MK. Dvě absolventky oboru zobcová flétna pak svůj koncert zdařile
zvládly formou společného recitálu v prostorách vestibulu radnice za doprovodu školního
Minibandu. Největšího úspěchu dosáhli žáci oddělení bicích nástrojů pod vedením učitele
Viktora Korduljaka v Národní soutěži vypsané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Z Ústředního kola soutěže v Liberci si mladší žáci odvezli 2. cenu a starší žáci získali
Čestné uznání I. stupně. Oba soubory získaly cenu „Litovelské naděje“.
ZUŠ byla pořadatelkou Okresní přehlídky ve hře na akordeon a keyboard v květnu
2010. Vysokých umístění dosáhli žáci z klavírního oddělení Mgr. Evy Rousové a Mgr. Jany
Ulrichové na přehlídkách čtyřruční hry a učitel PhDr. Reginald Kefer si se svou žákyní
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Lenkou Schönovou odvezli z Krajské přehlídky Cenu publika. V březnu uspořádala škola
Okresní přehlídku talentovaných klavíristů, které se zúčastnili žáci 60 škol.
Výtvarný obor se kromě periodických výstav v budově školy prezentoval vernisáží
výstavy v atraktivních prostorách hradu Bouzov. Tematicky i návštěvnicky ojedinělá byla
výstava „Putování pravěkem“, která byla doplněna i zvukovou kulisou bicích nástrojů.
Škola zaznamenala absolutní úspěšnost v přijímání žáků na umělecké školy vyššího typu.
Od září probíhá výuka již v šesté pobočce školy – ve Skrbni, kde vyučuje hru na klavír
učitelka Lenka Bodláková, DiS.
Rok 2010 byl pro ZUŠ Litovel ojedinělý 110. výročím organizovaného hudebního
školství ve městě. Dne 25. října na slavnostním koncertu vystoupili i bývalí absolventi, kteří se
profesionálně i amatérsky věnují tomu, čemu se ve škole naučili. Pozvání k účinkování přijal
klavírista a skladatel Otto Orany (student AMU Praha), zpěvačka Iva Kevešová, Monika
Kaštanová (Konzervatoř Brno), dirigentky a instrumentalistky Hana Kaštanová a Iveta
Navrátilová se svými soubory a pěveckými sbory. Dále pak klavíristka Pavla Dostálová
(Konzervatoř Kroměříž) a výtvarnice Michaela Linhartová (PdF UP Olomouc).
V závěru roku 2010 byly v budově školy provedeny drobné stavební práce spojené
s výměnou oken do Jungmannovy ulice a mj. byly zakoupeny dva klavíry (zn. Petrof pro
pobočku v Senici na Hané a zn. Steinway pro stále ještě budovaný koncertní sál školy).
Celé období roku 2010 bylo ve znamení příprav pedagogického sboru na tvorbu Školního
vzdělávacího programu – kurikulární reformě základního uměleckého vzdělávání.
MATEŘSKÁ ŠKOLA GEMERSKÁ
Mateřská škola Gemerská a její součást Mateřská škola Kollárova 196 je příspěvková
organizace a jejím zřizovatelem je Město Litovel. Ředitelkou školy je paní Irena Blektová,
vedoucí učitelkou MŠ Gemerská je Bronislava Jachanová, MŠ Kollárova Ivana Štýbnarová,
mzdovými účetními paní Eva Hubáčková a Sylva Juřičková.
Budova MŠ Gemerská slouží tomuto účelu už od roku 1968 a v současné době
nutně potřebuje rekonstrukci. Vilová budova MŠ Kollárova na specifiku školy není
uzpůsobená a je také potřebná její rekonstrukce. Zatím byla upravena školní zahrada,
která je zatravněna, opatřena pískovištěm, zahradním altánem a moderními herními prvky.
Do MŠ Gemerská bylo zapsáno 108 dětí, k 31. 8. 2010 ukončilo docházku 31;
do MŠ Kollárova 44 dětí a 15 docházku ukončilo. Školní výdejny poskytovaly stravu 108,
resp. 44 dětem. Pedagogických pracovníků je 12, všichni splňují požadavky odborné
kvalifikace, provozních pracovníků 5 (obchodně provozní 4, 1 pradlena).
K předškolnímu vzdělávání v MŠ od tohoto školního roku byly přijaty všechny děti
na základě přihlášek k docházce. Podle Školního vzdělávacího programu byly naplňovány
především následující cíle: předávání a zprostředkování základních životních zkušeností
v přirozeném prostředí skupiny dětí stejného věku; uspokojování individuálních potřeb a
zájmů dětí; rozvíjení jejich samostatnosti, zdravého sebevědomí, sebejistoty a tvořivosti;
nabídka kvalitní standardní péče všem dětem a vytváření individuálních programů pro
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děti z málo podnětného sociálního prostředí; vedení dětí ke zdravému životnímu stylu;
podpora rozvoje sociálně kulturních postojů aj.
Z akcí MŠ se jako nejzajímavější a nejpodnětnější jeví: prodejní výstava vánočních
výrobků dětí; týden besídek pro maminky; výuka plavání (celkem 55 dětí); beseda
o canisterapii spojená s ukázkou výcviku psů; soutěže s dopravní tematikou a školní výlety
do Čech pod Kosířem a ZOO Vyškov. Pěkné byly výsledky dětí v základním kole
Sportovních her 2010 v duchu olympijských disciplín na MŠ Gemerská a v oblastním kole
v hale ZŠ Vítězná za účasti 9 MŠ, kde soutěžilo družstvo 5 chlapců a 5 dívek. V měsíci
červnu provedla MŠ Pasování školáků s bohatým programem pro děti i rodiče.
MŠ dosáhla výborných výsledků i v jiných soutěžích: 1. místa ve výtvarných
soutěžích Podzimní krása a Dětský koutek; 2. místo pro kolektiv a 1., 3. a 4. místo pro
jednotlivce v plavecké soutěži „Malí vodníčci“. Za účast ve výtvarné soutěži Dopravní
výchova si MŠ odnesla pochvalné uznání.
MATEŘSKÁ ŠKOLA G. FRIŠTENSKÉHO, Litovel
MŠ Frištenského má dvě odloučená pracoviště, a to na Čihadle 862 a v Unčovicích
č. 111. Vedením je i nadále pověřena paní Zdeňka Zmundová. V MŠ Frištenského
nastoupila po MD paní Dragonová, další učitelkou je paní Smýkalová. Ve 2 třídách bylo
zde zapsáno 41 dětí. Během roku proběhla generální oprava altánu na školní zahradě.
Vedoucí učitelkou MŠ Čihadlo je paní Mikešová, dále zde pracují Jana Vaculíková a
Miroslava Tchírová. Zde bylo také ve 2 třídách zapsáno 42 dětí. V MŠ Unčovice pracuje
jako vedoucí učitelka paní Helena Pavlíčková, po MD nastoupila paní Ptáčníková,
zapsáno bylo 21 dětí v jedné třídě.
MŠ se pravidelně zúčastňuje akcí Městského klubu pro děti z MŠ, výstav a soutěží,
řada dětí je v zájmovém kroužku mažoretek. Problémy jsou s počtem přihlášených dětí,
který za těchto podmínek přesahuje platné vyhlášky. Bylo nutno řešit stavební úpravy pro
osvětlení a nutné dodržení hygienických podmínek. Obnovou a renovací prochází i
vybavení zahrad a učebních pomůcek.
CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SVATOJÁNEK, Vítězná
Od září je v provozu Církevní mateřská škola Svatojánek, jejímž zřizovatelem je
Arcibiskupství olomoucké a jde o školu s celodenním provozem. Je to škola rodinného
typu, což umožňuje osobní přístup k dítěti jako jedinečnému originálu, který má své
individuální schopnosti a potřeby. Výchovně vzdělávací program je zde obohacen o
křesťanskou výchovu. Škola je otevřena nejen dětem z věřících rodin, ale i dětem z rodin
bez vyznání, které budou souhlasit s vedením dětí v křesťanském duchu. Otevřela se tak
možnost přijetí dětí, které se z důvodů nedostatečné kapacity nepodařilo umístit do
stávajících mateřských škol.
Kapacita školy je 25 dětí, jejich věk mezi 3 - 6 lety (případně 7 let při odkladu školní
docházky). Provozní doba je od 6.30 do 15.30 hodin, měsíční příspěvek na provoz 200
korun, předškoláci jsou bez poplatku. Jídlo je dováženo ze školní jídelny Studentů.
Učitelkami ve škole jsou Mgr. Regína Hradilová a Mgr. Martina Mikšáková.
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ŠKOLNÍ JÍDELNA, Studentů
ŠJ Studentů 91 je příspěvkovou organizací zřizovatele Města Litovel. Ředitelkou ŠJ je
nadále Bc. Irena Halířová. Předmětem činnosti organizace je zajištění stravování dětí, žáků
a studentů a také vlastních zaměstnanců v souladu s platnými předpisy. Organizace je
oprávněna provozovat i závodní stravování zaměstnanců právnických osob a hostinskou
činnost. Tato doplňková činnost ovšem nesmí narušovat plnění hlavní činnosti organizace
a její hospodaření nesmí být ztrátové.
V organizaci pracuje 16 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru a 1 pracovník
zajišťující rozvoz jídel. ŠJ měla během roku 2010 průměrný počet strávníků 1 025, z toho
dětí, žáků, studentů a vlastních zaměstnanců 879 (z MŠ 330, ze ZŠ 249, z nižšího stupně GJO
69, ze SŠ 215, vlastních zaměstnanců 16). Ostatních pravidelně stravovaných bylo 146,
z toho pracovníků škol a školských zařízení 31. Ve školním roce 2009/2010 bylo uvařeno
170 300 obědů, 52 100 přesnídávek a 35 200 svačin. ŠJ připravuje stravu pro MŠ, ZŠ a SŠ na
15 výdejních míst v Litovli a okolí.
Heslem organizace je „Zdraví na váš stůl!“ a posláním pak naučit mladou generaci
správným stravovacím návykům a vnést do jejich stravy pestrost, chutnost a kvalitu. ŠJ
připravuje teplou i studenou kuchyni, teplé i studené nápoje, moučníky, saláty – vše dle
norem školního stravování. Pro děti předškolního věku je připravován jeden druh hlavního
jídla i ranní a odpolední svačiny. Pro ostatní strávníky poskytuje jídelna výběr ze dvou
druhů hlavního jídla.
V rámci doplňkové činnosti poskytuje ŠJ obědy zaměstnancům škol a školských
zařízení i cizím strávníkům. Ti všichni mají možnost výběru z 2 hlavních jídel a stravování buď
přímo ve ŠJ ve vyhrazeném čase, nebo formou závozu jídel až do domu. Prostory ŠJ slouží
k organizování různých firemních i rodinných akcí, včetně kompletního servisu (obsluha,
příprava menu, studené mísy, míchané nápoje, příprava slavnostní tabule aj.), zajišťuje a
organizuje rauty, plesy a jiné společenské akce. Svou nabídku obohatila v tomto roce
o moderní vyřezávání ovoce a zeleniny. Všem strávníkům jsou k dispozici elektronické
služby týkající se odhlášek, přihlášek a jiných změn ohledně stravování. Strávníci tak mají
možnost provádět veškeré úkony přímo z domu z vlastních PC. Hospodářský výsledek ŠJ
za rok 2010 byl + 242 245 Kč, z toho podle návrhu na rozdělení ve schvalovacím řízení:
122 245 Kč do rezervního fondu a 120 000 Kč do fondu odměn.

26. DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE LITOVEL
Výroční zpráva o činnosti DDM uvádí jeho hlavní úkoly, které spočívají v poskytování
zájmového vzdělávání a dalších činností pro zájemce od předškolního věku až po dospělé
v Litovli a okolních vesnicích. Dále pak zajišťuje dopravní výchovu, spontánní aktivity
v Klubu mladých, v areálu in-line, prázdninových táborech, táborových základnách a jiné
pobytové akce. Spolupracuje se školami regionu, s Městem Litovel, Komisí prevence
kriminality a snaží se do své práce zapojit i dobrovolníky. Záslužnou částí jeho činnosti je i
integrace osob se zdravotním postižením a individuální práce s dětmi a mládeží se
speciálními vzdělávacími potřebami.
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Zřizovatelem je Olomoucký kraj, ředitelkou Mgr. Jana Čekelová. Personální
zabezpečení tvoří mimo ředitelky 6 pedagogických pracovníků a 5 provozních
zaměstnanců. Materiálně technické zabezpečení je v podstatě stále stejné, tedy nepříliš
vyhovující. Jsou využívány dvě budovy patřící městu, kterému z nich platí DDM nájem.
Dále je zabezpečována činnost v Klubu mladých v ulici Sušilova, zabezpečován provoz
na in-lineovém hřišti, dopravním hřišti, táborové základně v Cakově (ta ovšem patří obci
Senice na Hané a je pronajímána za symbolickou úplatu 1 Kč) a v letním táboře ve
Vidnavě (je nabízen k prodeji, dosud se však neprodal).
Ve školním roce 2009/2010 byly výnosy z vybraných položek tyto: zápisné
160 000 Kč; výnosy základen 459 000 Kč-; výnosy akcí 122 000 Kč a prázdninové tábory
538 000 Kč. Z rozpočtu ML DDM obdržel 104 000 Kč (z toho 34 000 Kč na akce pro děti –
pronájmy, odměny aj.), 70 000 Kč na dopravní hřiště. Dotovány byly platy – 4 106 000 Kč;
provoz 219 000 Kč a odpisy 35 000 Kč. Město také financuje provozní náklady Klubu
mladých a větší opravy svých budov. Od sponzorů byly získány prostředky vázané
na určité činnosti – věcné dary, sladkosti, ovoce a jiné drobnosti.
V pravidelné činnosti bylo otevřeno 49 útvarů zájmového vzdělávání s 555 členy
(82 dětí, 418 žáků, 55 dospělých). Množství a pestrost nabídky pravidelné zájmové činnosti
se řídila poptávkou ze strany veřejnosti a prostorovými a personálními možnostmi DDM.
Největší počet a nejlépe obsazené kroužky byly jazykové kurzy a taneční kroužky, zájem
byl i o letecké modelářství a kroužky přírodovědné. V Července, Nasobůrkách, Senici na
Hané a Náměšti na Hané pracovaly kroužky na základních nebo mateřských školách.
Dopravní výchova byla opět zabezpečována ve čtvrtých ročnících téměř všech škol
regionu.
V nepravidelné činnosti bylo uskutečněno 527 akcí s 18 698 účastníky, z toho
o víkendech a svátcích 163 akcí s 6 347 účastníky. Tato činnost je mnohem náročnější
na organizaci a přípravu než činnost pravidelná. Akcí příležitostného charakteru bylo
celkem 162 s 10 279 účastníky, z toho o víkendech a svátcích 52 akcí s 3 847 účastníky.
Akce byly směřovány na všechny věkové skupiny, některé pak pořádány přímo pro určitý
věk, jiné pro celé rodiny, popřípadě pro děti a mládež bez určení věku. Již tradičně
největší a nejúspěšnější byla taneční soutěž „ O erb města Litovle“.
Spontánní aktivity byly nabízeny hlavně na in-lineovém hřišti, kde se denně vystřídá
20 – 50 dětí ve věku od 5 do 20 let, přičemž převažuje mládež od 10 let výše. Třikrát týdně
je otevřen Klub mladých. Kromě běžného využívání zařízení klubu je zde nabízen i program
protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Klub je určen pro
náctileté, ale navštěvuje jej v průměru 30 zájemců ve věku 8 – 20 let. V oblasti práce
s mládeží a spontánních aktivit spolupracuje DDM již mnoho let s Komisí prevence
kriminality RM a Městskou policií Litovel.
Do příležitostné činnosti jsou zahrnuty i soutěže vyhlašované MŠMT a pořádané
DDM. Jde o soutěž Dívka roku, Jarní karneval, O zlatou rybičku, taneční soutěž
O erb města Litovle, výtvarné soutěže Podzimní krása, Děti pozor, červená!, vánoční a
velikonoční výstavy. Oblíbené jsou přírodovědné soutěže: Zelená stezka – Zlatý list a
ekologická olympiáda, recitační a pěvecké soutěže, stejně jako Puzzliáda a Letecký den.
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Další oblastí je práce s talentovanými dětmi, kde si rodiče mohou ověřit, zda má
dítě talent a zda investovat do jeho dalšího rozvoje. Velmi úspěšné jsou taneční kroužky.
Dlouhodobá je spolupráce s ÚSP Vincentinum Šternberk při pořádání integrovaných akcí,
hlavně letních táborů. DDM se aktivně podílí na životě města především při kulturních a
společenských událostech (Hanácké Benátky, Litovelské slavnosti aj.). Do zájmových
kroužků přírodovědných, společenskovědních a technických dochází i děti ze speciální
školy. Na mnoha akcích najdete i děti z dětského domova, které se účastní soutěží a
zapojují se i do nabídky spontánních aktivit.
Uspořádáno bylo 9 táborů (4 letní, 1 podzimní, 1 zimní a 3 příměstské) a
3 krátkodobé pobytové akce. Zúčastnilo se jich 325 dětí a jejich celková délka byla 70 dní.
Na tábory připadlo 248 účastníků v celkové délce trvání 61 dnů a na pobytové akce
77 účastníků a délce trvání 9 dnů. Nejúspěšnějšími byl přírodovědný – Léto Bílého bizona
ve Václavově a tábor s integrací postižených v Cakově.
DDM se snaží svoji činnost propagovat například letáčky, které každý měsíc
dostávají litovelské domácnosti, publikováním v Litovelských novinách, v informačním
centru, městském rozhlase a v kabelové televizi. Informace jsou pravidelně aktualizovány
ve vývěskách, na internetových stránkách a při každé větší akci je vystaven panel
s plakáty.
Je zřejmé, že i přes přetrvávající nedobré prostorové a materiální podmínky se DDM
daří udržet dobrý standard z minulých let. Dobrou devízou je i věnování větší pozornosti
pravidelné zájmové činnosti. Jednání s ML o vhodnějších prostorách a umístění činnosti do
jednoho objektu nadále pokračují. Nadějí je možné získání části prostor po zrušení Základní
školy pro slabozraké (až bude dostavěno olomoucké tyflocentrum). Vedení spoléhá i na
to, že nově zvolené zastupitelstvo se pokusí řešit letité provizorium DDM a zlepší se tak
podmínky pro zájmové vzdělávání a přínosnou činnost pracovníků.

27. MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITOVEL
Výpůjční činnost v roce 2010 v knihovně Litovel s pobočkou ve Vísce, byla
následující: registrovaných čtenářů bylo 1 415, z toho 443 dětí do 15 let, počet výpůjček
54 028 při 24 012 fyzických návštěvách (z toho 1 907 na internetu). Prostřednictvím
meziknihovní výpůjční služby bylo zajištěno 198 výpůjček z jiných knihoven. Městská
knihovna vede metodicky 10 knihovních poboček, které také zřizuje Město Litovel. Zde je
zaregistrováno 145 uživatelů, z toho 38 do 15 let, evidováno 6 140 výpůjček, když knihovny
navštívilo 1 707 návštěvníků (s internetem pracovalo 839 uživatelů). Knihovní fond narostl
nákupem a dary o 1 290 svazků. Náklady na ně byly ve výši 212 164 Kč, na nákup periodik
26 855 Kč. Z fondu ubylo za rok 2010 1 151 svazků, takže konečný stav je 35 930 knižních
jednotek.
V roce 2010 bylo uskutečněno 98 akcí, z toho například 4 úvodní knihovnické lekce
a seznámení s knihovnou; pravidelné návštěvy 9 školních tříd v rámci literární výchovy;
9 lekcí školení v základech práce s PC pro Seniorklub Litovel s účastí 10 – 12 osob na každé
lekci aj. Proběhla druhá Noc s Andersenem, v rámci Týdne čtení a Týdne knihoven se
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uskutečnilo 6 akcí pro 138 dětí, pokračovala soutěž „Chytrolín“ a uspořádány výstavy
výtvarných prací žáků litovelských škol. Pro dospělé knihovna uspořádala setkání
s litovelskou básnířkou paní Jarmilou Cholinskou a křest knihy hanáckých pověstí a humoru
pana Petra Lindušky „Tož tak“.
Knihovna prováděla metodickou a kontrolní činnost pro 37 knihoven na základě
objednávky knihovny Města Olomouce, konzultace, revize a retrokatalogizaci knihovního
fondu. Je používán automatizovaný knihovní systém CLAVIUS, k dispozici je 8 PC a
na adrese www.knih-litovel.cz je dostupný on-line katalog z prostoru mimo knihovnu a
přístupný základní fond retrokatalogizovaných knihoven. Informace o činnosti, výpůjční
době a službách jsou prezentovány formou plakátů ve vestibulu knihovny, hlášením
v městském rozhlase, na webu knihovny a článcích v Litovelských novinách, regionálním
tisku a regionálním televizním vysílání. V roce 2010 nedošlo k žádným personálním
změnám. Ředitelkou knihovny je i nadále Mgr. Lenka Fišrová, přepočtený počet
zaměstnanců je 4,4. Povinnou praxi zde během roku vykonávala jedna studentka Střední
odborné školy – obor knihovnické a informační systémy a 14denní praxi 2 studentky
knihovnictví Slezské univerzity v Opavě.

28. MUZEUM LITOVEL, MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA
Název a sídlo organizace zůstaly beze změny, stejně tak i personální obsazení.
Na plný pracovní úvazek – vedoucí Muzea Litovel Mgr. Zdeňka Frištenská a pracovník
ML Mgr. Robert Najman. Další tři pracovnice jsou zde na dohodu, výpomoc na úklid
případně zástup za dovolené.
Po celý rok měli návštěvníci možnost zavítat do stálé expozice „Litovelská řemesla
1. poloviny 20. století“, kde jsou prezentována vedle obchodu a živností především
řemesla pracující se dřevem (stolařství, truhlářství, kolářství, šindelářství, bednářství, tesařství
aj.), kovářství a umělecké kovářství, hrnčířství a kamnářství, nechybí ševcovská a sedlářská
dílna, pohled do cukrárny a pekárny. Návštěvníci si mohou připomenout domácí
zabijačku a pomůcky řezníka, stejně jako holičství a kadeřnictví. Do výčtu
představovaných činností patří také kloboučnictví, nejrůznější ruční práce a techniky s nimi
spojené (vyšívání, háčkování, paličkování, pletení aj.) a krejčovství.
V prosinci 2010 byl do expozice krejčovství začleněn dar paní Aleny Rendové
z Litovle – krejčovský šicí stroj a vybavení pro krejčí a švadleny z dílny krejčovského mistra
Klementa Pechy. Řada litovelských občanů vše mohla zaregistrovat osobně, protože už
pošesté se zde „na Štěpána“ konala akce „Oživlá řemesla“ s živými řemeslníky, čajem,
punčem a dobrou vánoční náladou.
Během roku byly instalovány tři výstavy. V lednu až dubnu 2010 se představila Bílá
Lhota jako obec Mikroregionu Litovelsko, včetně místních částí: Červená Lhota, Hrabí,
Hradečná, Měník, Nové Mlýny, Pateřín a Řimice. Duben až září přiblížila výstava významný
den v životě člověka – „Svatební den dříve a nyní“. V závěru roku byla instalována výstava
k 60. výročí založení významného litovelského podniku Papcel. Mapovala historii výroby a
opravy strojů pro papírenský průmysl.
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MUZEJNÍ SPOLEČNOST LITOVELSKA, o. s.
Během roku 2010 byla činnost MSL velmi intenzivní a různorodá. Střídaly se besedy,
přednášky, zájezdy, exkurze a díky spolupráci se Seniorklubem Litovel a Letopiseckou
komisí se vždy podařilo zajistit dostatek posluchačů či účastníků. První akcí roku byla
beseda k aktuální muzejní výstavě o Bílé Lhotě, kterou vedl Bc. Stanislav Hekele,
dlouholetý správce arboreta v Bílé Lhotě. Pak následovalo shromáždění členů MSL, na
kterém bylo uděleno čestné členství zakládajícímu členu MSL panu Lubomíru Šikovi. Jeho
místo ve výboru zaujala paní Jitka Patáková, která byla jmenována kronikářkou
společnosti.
Na únor si připravil přednášku z cyklu o částech města Litovle historik pan Lubomír
Šik. Tentokrát byla věnována Olomouckému předměstí a na diaprojektoru bylo možno
sledovat historické i současné pohledy na tuto městskou část. Literární den s MUDr.
Aloisem Volkmanem, rodákem z Chudobína, se konal 18. března nejprve v GJO a poté
ve Výstavním sále Muzea Litovel. Byla organizována i autogramiáda a řada účastníků si
zakoupila sbírku K prahu domova, věnovanou rodnému Litovelsku.
Dubnové počasí už přálo akcím v přírodě, a tak se členové vypravili na
cyklovýlet do Řimic a Bílé Lhoty. Nejisté počasí řadu účastníků od cesty kolmo odradilo
(nakonec bylo cyklistů jen 5), a tak se většina na místo dopravila autobusem či autem.
Postupně si každý mohl prohlédnout pravoslavný chrám sv. Ludmily v Řimicích, kostel sv.
Kateřiny, hřbitov a pak i arboretum v Bílé Lhotě. Průvodcem zde byl opět pan Bc. Stanislav
Hekele, bývalý správce arboreta.
Na Mezinárodní den muzeí byl uspořádán autobusový poznávací zájezd
do Šternberka. Tady účastníci postupně navštívili Státní hrad Šternberk, bývalý
augustiniánský klášter, Handkeho galerii. Následovala cesta do arboreta v Pasece a do
Pradědovy galerie řezbáře Jiřího Halouzky v Jiříkově. I v červnu byl zorganizován
autobusový zájezd, tentokrát pod názvem „Doprava – putování po stopách historie“.
Dopolední program představovala návštěva Muzea kočárů pana Václava Obra a
Hasičského muzea v Čechách pod Kosířem. Byla možnost návštěvy zámeckého areálu a
pamětní síně Josefa Mánesa, které mnozí z účastníků využili. Cesta pokračovala do obce
Střížov na prohlídku zahradní železnice pana Karla Váni a byla zakončena ve Slatinicích,
kde všechny uchvátilo muzeum autoveteránů.
V září absolvovali milovníci přírody zajímavou přírodovědnou vycházku za poznáním
hub Litovelského Pomoraví. Průvodcem byl odborník na slovo vzatý, známý mykolog a
mykotoxikolog prof. RNDr. Bronislav Hlůza, DrSc. Ten nejen o houbách povídal, ale
na závěr posoudil, okomentoval a taky někdy vyhodil úlovky účastníků. Všichni přežili,
takže se akce dá považovat za úspěšnou. Od začátku října se v Muzeu Litovel instalovala
výstava s názvem „60 let významného litovelského závodu Papcel“. Jako doprovodný
program připravila MSL exkurzi do závodu v Den otevřených dveří. Závodem provázel
vedoucí marketingu a někteří ze zaměstnanců. Zavzpomínat si na minulost závodu mohli
návštěvníci muzejní výstavy až do 23. ledna 2011.
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Předposlední akcí roku byla zajímavá beseda, kterou vedla Bc. Zuzana Haraštová,
studentka českého jazyka a historie na UP Olomouc. Téma: Čarodějnické procesy
v retrospektivě bylo prezentováno z hlediska výskytu v českých zemích, odraz tématu
v umění – divadle, filmu i literatuře a přiblížení autorů, kteří o procesech psali. V závěru
zazněla vzpomínka na významného rodáka, historika a spisovatele ThMgr. Josefa
Bezděčku, který o čarodějnických procesech v Litovli psal. Závěr roku byl tradiční.
Už pošesté byla uspořádána akce Oživlá řemesla na sv. Štěpána 26. prosince. Zúčastnilo
se 138 platících návštěvníků, cca 60 dětí a přes 40 pořadatelů a účinkujících.
I v roce 2010 MSL usilovala o příspěvky na činnost. Město Litovel bylo sice požádáno
o částku 29 000 Kč, ovšem schválena byla jen částka 15 000 Kč. Proto také žádný velký
projekt nebyl uskutečněn. MSL je i nadále členem MAS Moravská cesta, kde
v programovém výboru působila Mgr. Zdeňka Frištenská. Byla připravována k vydání
Ročenka MSL, ovšem jejího vydání jsme se nedočkali. Snad později. Celkově lze hodnotit
práci MSL jako velmi prospěšnou a záslužnou.

29. MĚSTSKÝ KLUB LITOVEL
Příspěvková organizace Městský klub Litovel (MK) má samostatnou právní
subjektivitu a byla zřízena ke dni 1. 1. 1992 rozhodnutím Zastupitelstva města Litovle. Ve své
činnosti se organizace řídí Zřizovací listinou novelizovanou 29. 10. 2009. Účelem činnosti je
organizace a podpora kulturního dění a poskytování veřejných služeb v oblasti kultury jak
v hlavní, tak i v doplňkové činnosti. Vnitřní chod vychází z Organizačního řádu a
organizační struktury ve dvou odděleních: oddělení umělecké produkce (dramaturgie,
produkce, propagace) a provozní oddělení (pronájmy sálů, předprodej vstupenek, správa
budov, technika aj.). Pro svou činnost MK využívá sály v budovách a objektech města –
Koncertní sál, klubovny, učebny, zkušebny a Výstavní síň v budově MK a Velký a Malý sál
v objektu hotelu Záložna. Tyto prostory krátkodobě pronajímá firmám, organizacím a
agenturám k jimi pořádaným akcím. Současně slouží jako zkušební a nácvikové prostory
kurzům souborům a skupinám zájmové činnosti.
K hlavní činnosti MK patří zajištění divadelních představení. V roce 2010 jich bylo
celkem pět, většinu zajišťovali herci pražských divadel. Tradičně vyprodané představení
Divadla Járy Cimrmana hry „Záskok“ z nich bylo asi nejúspěšnější (naposledy zde vystoupil
jeden ze zakladatelů tohoto divadla pan Ladislav Smoljak, který na jaře roku 2010 zemřel).
Z ohlasů veřejnosti byl překvapivě velmi kladně hodnocen výkon souboru „Docela velkého
divadla Litvínov“ s představením „Penzion Ponorka“, který v našem městě vystoupil
v premiéře. O dalších představeních najdete informace v kapitole Události 2010.
Koncertů Kruhu přátel hudby se uskutečnilo 6, především díky iniciativě
předsedkyně KPH Ing. Heleny Najmanové, Ph.D. Ta připravila zajímavý cyklus, v němž
převažovaly klavírní koncerty buď s klavírem jako hlavním nástrojem, nebo jako
doprovodu klarinetu, houslí či violoncella. Jako obvykle nejvíce navštíveny byly koncerty
v netradičních prostředích - klasika netradičních bicích nástrojů v podání Markéty
Mazourové v Mladečských jeskyních a vystoupení Pražského kytarového kvarteta ve
varně Pivovaru Litovel. Na Koncertním sále byla pravidelná návštěva jen kolem 30 – 40
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posluchačů, 22 z nich si pořídilo abonentní vstupenky. Ovšem bez podpory sponzorů a
nadací by se tyto neziskové komorní koncerty vážné hudby vůbec konat nemohly. Podílel
se na nich Český hudební fond a Nadace Bohuslava Martinů, ze sponzorů Pivovar Litovel,
a.s. a Vápenka Vitoul s.r.o. Celková částka získaná z nadací a sponzorských darů dosáhla
v roce 2010 částky 43 500 Kč.
Kromě toho byl nabídnut neobyčejně velký počet dalších koncertů – celkem 29 nejrůznějších žánrů. Multižánrovost představoval folk, bluegrass, country, jazz, swing,
cimbal, rock, pop i alternativní hudba. Záměr MK byl skutečně rozsáhlý, když byly
představeny veřejnosti jak tváře známé z médií (Jiří Korn, Václav Hybš, Petr Spálený, Karel
Kahovec, Michal Prokop, Pavel Žalman), tak nekomerční projekty umělců jako Pert Bende,
Tomáš Kočko, Eddie Stoilow a další. Své místo zde našly i hudební talenty místního regionu
– sbor Hany Kaštanové, Iva Kevešová, Richard Pachman či soubor NOACO. I ty se setkaly
s kladným ohlasem u náročného publika.
Vrcholem koncertní sezóny bylo bezpochyby beznadějně vyprodané vystoupení
vokální skupiny 4TET (Jiří Korn, David Uličník, Jiří Škorpík, Dušan Kollár). Šlo o finančně i
organizačně náročný koncert, který vedení MK pozitivně inspiroval k přípravě dalších
koncertů v podobném duchu i v příštích letech. Tři z koncertů byly připraveny ve
spolupráci s Mikroregionem Litovelsko – jeden v areálu zámeckého parku Nových Zámků,
dva pak v Bílé Lhotě (kostele sv. Kateřiny a v Kulturním domě). Ve spolupráci s dalšími
subjekty se uskutečnilo 11 koncertů - 8 se Základní uměleckou školou Litovel a dva při
zvláštních příležitostech (netradiční koncert Společná věc 2010 v parabolické projekci 3D
s tóny vodního zvonu); I. benefiční koncert na podporu projektů Charity Šternberk –
střediska Litovel a poslední pak jako přehlídka netradičních souborů ROCK 3 (VINNÝ STŘIK,
NO DISTANCE PARADISE, KRAB ARAB, KÁMEN a FRANCIS´DRAKE). Na koncerty byly získány
od .A.S.A. Litovel mimorozpočtové prostředky ve výši 80 000 Kč.
Výstav bylo více než měsíců v roce - 13. Ve Výstavní síni MK se vystřídaly fotografie,
obrazy, keramika, sochy, malované hedvábí i šperky. Do programu výstav byla opět
zařazena veřejná fotosoutěž, tentokrát s tématem „Krajina luhu“. Ta probíhala ve
spolupráci s CHKO Litovelské Pomoraví, které letos oslavilo kulaté jubileum od vzniku 20 let. Již tradičně bylo naše město zastávkou prestižní putovní výstavy výtvarníků EU
Mikolowské nálady, na níž se vernisáže zúčastnili představitelé z polského družebního
města a severomoravských Klimkovic. Většina vernisáží byla uvedena hudebním
vystoupením dětí ze ZUŠ Litovel. Potěšitelným jevem je hojnější účast litovelské kulturní
veřejnosti a také to, že zahájení výstav provede některý z představitelů vedení Města
Litovel.
Nezapomnělo se ani na představení pro mateřské školy a I. stupeň ZŠ (těch bylo
během školního roku 8), ani na akce pro II. stupeň a střední školy (4x; nejúspěšnější byl
besední pořad o drogové prevenci s Radkem Johnem pro velký zájem opakovaný!). Pro
děti a jejich rodiče byla připravena velká výpravná pohádka „Mach a Šebestová“ a ve
spolupráci s Agenturou BAVI, DDM Litovel, ODS a Charitou Šternberk to bylo pět akcí.
Celkově šlo o 23 pořady hudební, naučné i výchovné, a to pro děti všech věkových
kategorií. Ty nejvíce ocenily pořad „Cvičení s Míšou Růžičkovou“ a besední pořad
s videozáznamem „Hranická propast“.
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MK vychází vstříc zájemcům o kurzy, workshopy, besedy či autogramiády. Besed
bylo šest, kurzy společenského tance tři, kurzy latinsko-amerických tanců pro děti
CARAMBA dva, čtyři kurzy řeckých a latino tanců pro dospělé, dva jazykové kurzy
angličtiny, pět kurzů mažoretek a roztleskávaček a jeden workshop („Adventní tvoření“).
Ve spolupráci se Seniorklubem Litovel se uspořádaly tři besedy a taneční odpoledne.
Senioři se také aktivněji účastní kulturních akcí MK, k čemuž určitě přispívá i dotace ML na
jejich zlevněné vstupné ve výši 50 %.
Z „ostatních“ akcí byly asi nejúsměvnější dvě vystoupení členů Hanácké ambasády
„Přendite si splknót“. Zajímavý byl společenský večer modelingové agentury STYL
Olomouc a dvě již tradiční předvánoční akce s účinkováním pěveckých sborů našich
základních škol. Devět akcí uspořádal v této skupině MK ve spolupráci například s DDM,
Římskokatolickou farností Litovel, se ZŠ Jungmannova nebo Historic Car Club z Mohelnice.
Bezkonkurenčně největší návštěvnost měly akce na předvánočním náměstí. Bohužel,
vzhledem k tomu, že na náměstí byl vstup zdarma, byly akce ztrátové.
Plesů, zábav a tanečních odpolední bylo 14 – dva plesy, prodloužená a kolona
tanečního kurzu a těch dalších deset pak ve spolupráci s různými pořadateli (ZŠ, GJO,
BAVI Mikroregion, CK PEŘEJ PLUS aj). Celoměstská akce Hanácké Benátky, pořádaná
v sobotu 12. června 2010 již poosmé přilákala asi 6 000 diváků, tedy o tisícovku více než
loni a vzbudila zvýšený zájem nejen sponzorů, ale i médií. Mediálních partnerů bylo
celkem devět, nejvýznamnějšími Rádio Haná, Rádio Čas, Český rozhlas Olomouc, Mladá
fronta DNES, Olomoucký deník, Oáza, INFO Olomouc, KDY-KDE-CO a Litovelské noviny.
Hlavních sponzorů bylo 13 – nejvýznamnější Olomoucký kraj (částka 200 000 Kč). Celková
částka získaná z mimorozpočtových položek byla 358 000 Kč. „Novinkou letošních
Hanáckých Benátek byla tzv. druhá scéna přímo vedle hlavního pódia, na níž vystoupily
zdejší sdružení a kroužky, které se svou produkcí zařadily bok po boku profesionálním
hvězdám a předvedly mimořádné výkony, za což jim patří můj osobní obdiv“, píše ve
zprávě ředitelka MK Bc. Hana Vogelová. Podrobnější zprávy o akci hledejte v kapitole
Slavnosti 2010.
Zdařilé byly všechny akce Litovelského kulturního léta. První z akcí proběhla
na konci června jako festival živé hudby v areálu vodácké restaurace Loděnice „Folkové
Pomoraví“. Během měsíce července se uskutečnilo 8 víkendových akcí v areálu nádvoří
MK. Šlo o neformální večery tradičně obsazené kapelami z regionu, podporované hojně
fanoušky. Největší úspěch měly kapely Piňovští kanci, Kelt Grass Band, cimbálová muzika
Šumica a Ramane Band. Vstupné bylo dobrovolné. Závěr LKL byl poněkud zvláštní, když
v Mladečských jeskyních proběhla meditace o smyslu života v podání Miroslava Gabriela
Částka pod názvem „Citadela“ s hudebním doprovodem. Na tyto akce byly získány
mimorozpočtové prostředky od Vodohospodářské společnosti Čerlinka s.r.o. (4 000 Kč) a
Vápenky Vitoul s.r.o. (8 000 Kč).
K zájmovým skupinám MK patří především smíšený pěvecký sbor KANTIKA a
FOTOKLUB LITOVEL – skupina fotografů místního regionu. Jim bude věnována samostatná
část kroniky. Dále jde o STUDIO ATELIÉR (skupina výtvarníků místního regionu), KINEMAKLUB
(kabelová televize), Hanáckou ambasádu (přátele „hanáckého nářečí“) – o jejich akcích
lze získat informace v kapitole Události 2010. MK podporuje folklorní soubor HANAČKA a
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spolupořádá akce se Seniorklubem Litovel. O nich také v kronice samostatně. MK
zachovává systém podpory spolkové činnosti formou zřizovatelské služby pro soubory,
které nemají právní subjektivitu. Jsou jim dle možností poskytovány základní podmínky pro
činnost (zkušební prostory, vybavení, účetnictví, propagace a uplatnění při akcích
pořádaných MK i jinými pořadateli).
MK poskytuje trvalý pronájem 9 subjektům a krátkodobý pořadatelům kulturních,
společenských, komerčních, prodejních a prezentačních akcí. Ty zajišťuje buď jako
spolupořadatel nebo formou pronájmu prostoru a služeb. Prostory slouží také jako
nácvikové a zkušební kurzům a souborům zájmových činností a jejich vytíženost byla po
celý rok 2010 v maximální možné míře. MK spolupracuje se 13 významnými subjekty,
kterými jsou především školy, komise Rady města Litovle, DDM, Seniorklub Litovel, Rádio
Čas, jednotlivé církve, S CHKO Litovelské Pomoraví aj.
Stálých pracovníků má MK sedm a většina z nich vykonává kumulované funkce.
Z úsporných důvodů není stále obsazeno místo programového pracovníka, který je
schválen organizačním řádem a jeho práci tak trvale vykonává ředitelka MK. Z důvodu
odchodu do důchodu ekonomky paní Varmužové a provozní pracovnice paní Bruštíkové
byly přijaty nové pracovní síly paní Nepustilová a Kolářová. Nepravidelně je
zaměstnáváno několik pracovníků na „Dohodu o pracovní činnosti“. Ti zajišťují
pořadatelské, hasičské, ozvučovací, pomocné a jiné služby nutné ke kvalitnímu a
profesionálnímu zabezpečení kulturních akcí.
Hospodaření MK skončilo v plusu, i když jen velmi těsně ziskem 99,72 Kč!
Granty MK poskytl Krajský úřad Olomouckého kraje z programu „Podpora kulturních aktivit
v Olomouckém kraji“ na akci Hanácké Benátky ve výši 200 000 Kč, Český hudební fond
(7 500 Kč) a Nadace Bohuslava Martinů (5 000 Kč) na akce KPH.
V průběhu roku 2010 se v oblasti rekonstrukcí a inovací podařil realizovat z vlastních
zdrojů nákup 200 kusů nových židlí do Velkého sálu Záložny, dále renovovat některé dveře,
hrany schodů, osvětlení, WC, instalaci v obou budovách a pořídit nový počítačový
program na prodej vstupenek. Město Litovel financovalo výměnu dveří u Koncertního sálu
a novou fasádu na budově MK. Pro zajištění technické způsobilosti objektů a jejich prostor
je výhledově třeba mimo základní údržby počítat s výměnou zbytku oken, opravou
dvorního traktu, ozvučením a osvětlením Velkého sálu Záložny, opravou podlahy
v kanceláři MK a vymalováním chodeb a schodišť.
Zdá se to neuvěřitelné, ale fakta mluví za vše: MK uspořádal v roce 2010 celkem 141
akcí, kterých se zúčastnilo cca 28 000 návštěvníků a kolektiv se podílel částečnou
organizací, technickým dozorem, úklidem a jinou přípravou na 325 akcích a pronájmu
jiným pořadatelům. Všichni odváděli maximum možného, přesto si dovolíme vyzvednout
práci ředitelky Bc. Hany Vogelové jako mimořádně iniciativní a práci asistentky a
propagační pracovnice slečny Zuzany Pazderové pro její obětavost a spolehlivost. Před
kreativním a odpovědným přístupem všech pak – klobouk dolů! Díky jim se Litovel stává
významným kulturním centrem, ke kterému se stále více obracejí nejen občané Litovle a
blízkého okolí, ale i zájemci o kvalitní pořady z celého regionu.
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30. PUBLIKACE
O publikacích dotýkajících se Litovle, které vydaly jiné subjekty než Město Litovel a
Mikroregion Litovelsko je možno se informovat v kapitole Události. Městem Litovel a
Mikroregionem byla o našem městě vydána sada informačních materiálů, která je
nazvána „Litovel.“ Na první stranu obložky jsou informace o založení města, jeho vývoji ve
středověku a novověku, o řece Moravě a existenci Chráněné krajinné oblasti Litovelské
Pomoraví. Na zadní straně obložky je mapka centra města s vyznačením užitečných
kontaktů a významných staveb a institucí. Texty byly převzaty z archivu města a
zpracování publikace se ujal pan Jan Machovský. Součástí materiálu jsou následující
skládanky doplněné fotografiemi:
Litovelská radnice - popis památky, uvedení významu hříčky „nejvyšší most na Moravě“,
průvodce jednotlivými místnostmi objektu, osazení radnice pamětní deskou a informace
o rameni Nečíz.
Litovelské hradby - informace o původním stavu hradeb, jejich parametry, zachovalé části
objektu, důvody likvidace hradeb v 70. letech 19. století, informace o tzv. Švédské desce
a parku Míru.
Litovelské muzeum – historie budovy a 190 let její existence, proč „Střelnice“ a kdo byli
střelci a ostrostřelci, vznik muzea a iniciativy dr. Jana Smyčky, nynější funkce muzea na ulici
Smyčkova.
Litovelská knihovna – historie bývalého domu soukenického cechu, období „špitálu“,
rekonstrukce renesanční památky na konci 20. století, historie litovelské knihovny a
pamětní desky mjr. Petráše.
Mikroregion Litovelsko pak samostatně vydal leporelo „Třesín – tip na výlet“ u
příležitosti setkání europoslance Ing. Jana Březiny s občany města. Materiál jednak
popisuje trasu z Litovle, jednak informace o obci Mladeč a pak zkrácené verze pověstí „
Čertův most na Třesíně“ a „O rytíři Bočkovi“. Uvádí další zajímavé objekty v oblasti Mladče
– Plavatisko, Bočkovy díry, Rytířský sál, Chrám přátelství a Nové Zámky. Na zadní straně je
mapka s trasou a památkami uvedené části Litovelska. Materiál opět zpracoval pan Jan
Machovský.
Mikroregion Litovelsko ještě vydal 5 typů barevných záložek. Jedna se věnuje
samotnému městu Litovel a jsou zde umístěny fotografie Svatojánského mostu, Městské
knihovny, Gymnázia Jana Opletala, radnice a morového sloupu a Muzea Litovel.
Doplněno o krátkou informaci o historii města a kontaktní adresy na Informační centrum
Litovel a Město Litovel. Další 4 se týkají jednotlivých obcí Mikroregionu – je zde uveden
jejich seznam, kontaktní adresa instituce, včetně emailové adresy a fotografie zachycující
zajímavé pohledy na Litovel, Loučku, Seničku, Sobáčov, Bouzov, Náměšť na Hané,
Chudobín, Bílou Lhotu, Nové Zámky a Unčovice.
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31. OPRAVY PAMÁTEK
Jako stěžejní akce byla během roku vnímána oprava kaple svatého Jiří za pomoci
Norských fondů a přispění Města Litovel a Římskokatolické farnosti Litovel. Hlavním
dohlížitelem nad postupem prací byl i nadále Mgr. Josef Rosenberg, litovelský farář.
Během roku 2010 vydala kaple svá tajemství a způsobila tak překvapení až šok svými
nástěnnými malbami.
Nástěnné malby odkryté při restaurování této gotické kaple zařadily památku
v rámci kraje mezi tři nejvýznamnější dochované památky spolu s Přemyslovským palácem
v Olomouci a kostelem v Mostkovicích u Prostějova. Význam a jedinečnost nálezu zvýší
historickou hodnotu této pozdně gotické kaple především proto, že malba je datována a
dobře zachována ve svém celku, nejde tedy o fragment. Z původní výzdoby se zde dále
zachovalo 12 konsekračních (světících) křížů.
Odhalená malba se nachází naproti vchodu do kaple a jde o malbu pozdně
gotickou. Je orámovaná pásem z vinných listů a výzdoba rámu již vykazuje vliv
renesančního slohu. V horní části je nápis: anno domini milesimo 1485 – tento letopočet se
vztahuje k dokončení výzdoby kaple. Je zde zachycen svatý Jiří s kopím a drak, v pozadí
šlechtické sídlo a princezna, jak o tom hovoří legenda. V kartuši nad klenbou kůru byl
nalezen nápis uvádějící datum vzniku kaple - rok 1484. V textu se dále hovoří o přestavbě
v roce 1580, kdy byla odstraněna kazatelna, a byl vystavěn kůr z kamene, který nahradil
původní dřevěný.
Na kamenných pavézách umístěných na klenácích v klenbě byly po odstranění
přemaleb nalezeny erby: moravská orlice, znak Boskoviců a znak Litovle. Dále jsou zde
apoštolové Petr, Pavel, hlava Krista, sv. David, sv. Ondřej, sv. Kateřina a další světci čekající
na určení. Je třeba vytmelit praskliny, vyspravit, upevnit a retušovat malby. Žebroví bude
opět v původní okrové barvě, bude obnoveno i malované kvádrování kolem oken a
žeber.
Budou dochovány všechny tři vrstvy malované výzdoby s tím, že přednost bude mít
vždy starší malba, pozdější přemalba se zachová jen v případě, že překrývá starší vrstvy jen
zčásti. Ovšem na dokončení oprav chybí prostředky. Došlo k tomu jednak oslabením
české koruny, jednak nárůstem náročnosti prací. Z počátku se přirozeně nevědělo, co se
vlastně nachází pod starší přemalbou. Litovelská farnost proto o vyrovnání financí na
obnovu požádala Krajský úřad v Olomouci. Tam byla žádost zařazena do dotačních titulů
mezi významné projekty kraje.
Jaký je tedy stav restaurování kaple ke konci tohoto roku? Hotovy jsou všechny
stavební práce na zajištění statiky kaple, restaurování kamenných prvků, obnovena okna
a pořízeny nové vitráže, obnoveny vnější omítky, osazeny nové mříže ve vstupech a je
zrestaurována podlaha. Kaple má osazeny i nové vstupní dveře, pokračuje restaurování
mobiliáře. Když to všechno dobře půjde, počítá se s otevřením pro veřejnost v březnu
2011.
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Opravy se má dočkat i socha Panny Marie Immaculaty u prameniště Čerlinky.
Na tomto místě zvaném Studánka nebo také Svatá voda v areálu Vodohospodářské
společnosti Olomouc je tato socha umístěna na zastřešeném podstavci a je z roku 1916,
když bylo tehdy okolí prameniště upravováno. Nahradila původní terakotovou sošku nad
dřevěnou kádí.
Rada Města Litovel zveřejnila po dobu 6 měsíců oznámení, aby se přihlásili ti, kdo by
si mohli činit nárok na vlastnictví sochy Panny Marie Immaculaty. Vzhledem k tomu, že se
nikdo nepřihlásil, bylo schváleno přijetí sochy včetně podstavce do majetku Města Litovel.
Odbor MHaSI zajistil již restaurátora, jehož odměna bude hrazena z finančního daru
VHS Olomouc. Opravu sochy inicioval starosta obce Červenky pan Jaroslav Vlk a náš
starosta pan MVDr. Vojtěch Grézl se postaral o zajištění prostředků na její opravu. Tak
v příštím roce se máme dočkat výsledku.
Město Litovel také usiluje o získání prostředků na revitalizaci centra města, tedy
náměstí Přemysla Otakara II. a ulic Masarykovy a 1. máje, které jsou hlavními přístupovými
ulicemi na náměstí. Projektová dokumentace je již dopracována a podána na Regionální
operační program Střední Morava. Vzhledem na potřebu částky kolem 50 milionů na
uvedené záměry nebude jejich realizace v dohledné době asi aktuální.

32. CHARITA LITOVEL
Je nyní součástí Charity Šternberk, která vznikla v roce 1991 jako církevní právnická
osoba s vlastní právní subjektivitou. Současně tvoří základní složku Arcidiecézní charity
Olomouc, která je součástí Charity ČR a členem mezinárodního svazku Caritas
internationalis. Střediska jsou ve Šternberku, Uničově a v Litovli, ředitelkou je Bc. Pavlína
Vyvozilová, její zástupkyní a vedoucí našeho střediska Ing. Ludmila Zavadilová.
Středisko Litovel provozovalo v roce 2010 1 zdravotní a 2 sociální projekty: Charitní
ošetřovatelskou službu, Charitní pečovatelskou službu a mateřské centrum „Rybička“.
Posláním ošetřovatelské služby je poskytovat odborné terénní zdravotní služby lidem
v jejich přirozeném domácím prostředí. Služby jsou indikovány lékařem a hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění. Domácí hospicová péče je odbornou paliativní péčí
o nevyléčitelně nemocné a nabízí jim a jejich rodinám účinnou pomoc v oblasti
ošetřovatelské, duchovní i sociální. Cílem projektu je zajistit lidem v dostatečné míře
sociální, biologické a psychologické potřeby. Provozní doba je nepřetržitá, 7 dní v týdnu,
24 hodin denně.
Staniční sestrou našeho střediska byla paní Renata Zavadilová a během roku bylo
pečováno o 111 klientů, bylo uskutečněno 5 367 návštěv a provedeno 4 081 výkonů.
Zdravotní sestry poskytovaly pomoc a odbornou péči na různých úrovních zdravotních
výkonů – ošetřovatelskou rehabilitaci, odběry biologického materiálu, aplikaci injekcí,
klyzmatu, opiátů, inzulínu, měření glykémie, sledování fyziologických funkcí, péči o stomie,
cévkování, prevenci a léčbu dekubitů, převazy, ošetřování imobilních pacientů,
hospicovou péči aj.
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Vedoucí projektu Charitní pečovatelské služby je Ing. Ludmila Zavadilová, vedoucí
stanice CHPS Litovel paní Zita Stinglová. Posláním pečovatelské služby je pomoc a
podpora uživatelů, kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodů věku
nebo zdravotního postižení a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost.
Jde o pomoc nejen samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se
o své příbuzné nemohou dostatečně postarat. Během roku byly poskytovány tyto služby:
pomoc při osobní hygieně, úklid domácnosti, dovážka obědů, donáška nákupů, pomoc
při přípravě stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociální
poradenství a další sociální služby dle poptávky. Služba byla určena seniorům, osobám se
zdravotním postižením a rodinám s dětmi. Středisko Litovel takto pečovalo o 95 klientů
v 11 obcích. Bylo uskutečněno 7 598 návštěv a poskytnuto 10 887 výkonů a během
provozní doby tj. v pondělí až pátek od 7 do 15.30 hodin.
Pro Litovelsko také realizuje Charita Šternberk projekt „JIROLO – SRDÍČKO“. Posláním
služby je podpora sociálně znevýhodněným rodinám s dítětem do 8 let věku, jehož
biologický, psychický a sociální vývoj je ohrožen. Má formu ambulantní a terénní služby a
terénní sociální pracovnicí pro naši oblast je Mgr. Veronika Šubová. Základním cílem
služby je vytvořit funkční rodinu s dítětem (dětmi) a připravovat rodiče a děti na úspěšné
zvládání běžné školní docházky, eliminovat ohrožení v biologickém, psychickém a
sociálním vývoji dítěte. Program byl zaměřen hlavně na pomoc romským rodinám žijícím
na Litovelsku, které byly ohroženy sociálním vyloučením. Pomáhal jim uplatňovat jejich
práva a snažil se je motivovat k naplňování jejich povinností. Služba byla poskytována
s důrazem na vzájemnou spolupráci a na přání uživatelů v jejich místě bydliště. Cílovou
skupinou tedy byly etnické menšiny a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, kterým bylo
v tomto roce nabídnuto poradenství v oblasti dluhové problematiky, bydlení, sociálních
dávek, výživného a zaměstnání; pomoc při jednání s úřady a dalšími institucemi; pomoc
při uplatňování práv; sociálně terapeutické činnosti a materiální pomoc prostřednictvím
charitního šatníku a humanitárního skladu v Olomouci. Službu využilo 18 rodin a počet
kontaktů byl 100. Ve většině případů se podařilo stabilizovat situaci v rodině, zlepšit
psychickou pohodu tak, aby klienti lépe zvládali péči o svou osobu a své blízké.

33. MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKA
Vedoucí projektu je Ing. Ludmila Zavadilová, animátorkou Jarmila Dospivová.
Posláním projektu je posílení rodiny a rodičovské výchovy ve společnosti. MC svou činností
podporuje funkční rodinu a působí jako prevence sociálního vyloučení rodičů, kteří se
dlouhodobě starají o děti na rodičovské dovolené. Služba je určena rodičům dětí do 6 let
s cílem umožnit jim prožití mateřské dovolené aktivně, navázat nová přátelství a kontakty,
získávat odborné poznatky o výchově, zdraví, psychologii rodinného života, obohacovat
děti o nové kamarády, vztahy a zkušenosti.
V roce 2010 navštívilo akce MC 1 864 dospělých a 1 955 dětí. Pravidelný dopolední
program nabízel cvičení rodičů s dětmi, zpívání a výtvarnou činnost pro děti. K dispozici
byla herna se skluzavkou, hračkami a balonky. V Baby klubu se setkávaly maminky
s malými miminky a výměna zkušeností zde byla velmi důležitá. V odpoledních hodinách
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byla pro maminky umožněna výtvarná činnost – pletení z pedigu, malba na textil, výroba
šperků z FIMA aj. Ve vánočním čase byl uspořádán kurz pletení vánoček a výroby
adventních věnců, pro klienty pečovatelské služby byla vyráběna přáníčka.
Z dalších nabízených aktivit MC stojí za to připomenout zdravotní a relaxační
cvičení pro těhotné maminky, cvičení aerobiku, výuku angličtiny pro děti a rodiče a Klub
Archa – biblické hodiny pro děti od 3 let. Do programu byly pravidelně 1x měsíčně
zařazeny přednášky (psycholog, lékárník, ekolog, porodní asistentka aj.). U všech akcí
pro rodiče bylo zajištěno hlídání dětí. V roce 2010 proběhly některé mimořádné akce:
dětský karneval, bazary dětského oblečení, cyklovýlety, sportovní a soutěžní odpoledne
s názvem „Pojďte s námi do pohádky“, Den otevřených dveří, Zahradní slavnost – setkání
rodin se soutěžemi pro děti, „Uspávání broučků“ – lampičkový průvod a Mikulášská
besídka. MC v projektu „Adopce na dálku“ adoptovalo sedmiletou indickou holčičku
Ashwithu Fernandes a prostředky na podporu jejího školního vzdělání byly získány
prodejem výrobků MC.
Na Litovelsku také v roce 2010 působil pastorační asistent, který pracoval
s dobrovolníky charity. Ti pomáhali při organizování a průběhu Tříkrálové sbírky, tvořili
zázemí pro benefiční koncert a provozu charitního šatníku, otevřeného v březnu 2010.
Zapojili se do akce „Beránek pro Haiti“, do přípravy 3. setkání dobrovolníků charit
v Kroměříži a v letních měsících zorganizovali pro děti a mládež tábor na faře a výlety.
Pro úplnost uvádíme i další aktivity Charity Šternberk: Klub Želva – sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (Šternberk); Sociální
poradna (Šternberk); Denní pobyt Rozkvět – centrum denních služeb (Šternberk);
nízkoprahové denní centrum Schod (Uničov); kontaktní a poradenské místo pro uživatele
drog (Uničov); denní stacionář pro seniory (Uničov). O poslední uváděné centrum
bychom i my v Litovli hodně stáli, zatím nejsou ani prostory, ani peníze, ale je zde alespoň
příslib jeho vybudování v budoucnu.
Mezi sbírkami roku 2010 zaujímá nejdůležitější místo Tříkrálová sbírka. V ní bylo
celkem vybráno 929 516 korun, z toho 369 992 Kč (a tedy nejvíc) střediskem Litovel.
Ze získaných finančních prostředků bylo 539 000 Kč vráceno zpět do Charity Šternberk
a středisko Litovel pak získalo: na přímou pomoc 42 000 Kč, na podporu MC Rybička
20 000 Kč, na dovybavení půjčovny zdravotních pomůcek 30 000 Kč a na podporu
Charitní pečovatelské služby 80 000 Kč. Z prostředků sbírky pak bylo Charitou Šternberk
uvolněno 50 000 Kč na pomoc obětem povodní a 50 000 Kč obětem zemětřesení na Haiti
prostřednictvím ACHO Olomouc.
Z kalendáře akcí střediska Litovel za pozornost stojí charitní ples, který se jako
VI. lidový bál uskutečnil v Nasobůrkách v sobotu 6. 2. 2010. Byl uspořádán ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Litovel a z výtěžku (13 044 Kč) byl uhrazen další rok studia
adoptivním dětem: chlapci Prethamovi v Indii a dívce Anett z Ugandy. V květnu se konal
1. benefiční koncert na Záložně, nad nímž převzal záštitu starosta města MVDr. Vojtěch
Grézl. Vystoupil zde pěvecký sbor PALORA a manželé Kocůrkovi s hrou na historické
nástroje. Výnos koncertu činil 53 000 Kč a byl použit k financování sociálních a zdravotních
potřeb střediska Litovel. V neděli 13. června proběhl v areálu střediska Farní a charitní den.
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Akce se zúčastnili farníci a charitní dobrovolníci všech věkových kategorií. Pro děti byly
připraveny soutěže, dospělí si mohli povídat u kávy a sladkostí. Nechybělo ani tradiční
pečené selátko, které na tuto akci věnovali manželé Špundovi z Rozvadovic. Ve sváteční
podvečer 17. listopadu uspořádalo MC akci „Uspávání broučků a vítání paní Zimy“. Děti
a rodiče se vydali na chatu Doubravu, na cestu si svítili lampiony a odevzdali myslivcům
do připravených pytlů starý chléb, pečivo a kaštany, aby zvířátka v zimě nestrádala.
Na akci pomáhali i členové Seniorklubu Litovel.

34. SLAVNOSTI
HANÁCKÉ BENÁTKY
Propagace akce v tisku slibovala mnohé: „Za koncerty nejen českých popových
hvězd, vyjížďkami na lodích či koních, na dobový jarmark a za další zábavou se vypravte
do Litovle. Letos se tu již po osmé konají městské slavnosti Hanácké Benátky. Letos bude
hlavní scéna na náměstí hudebním výletem mezi žánry a styly různých kultur. Prostor
dostanou nejen profesionální umělci, ale také místní sbory, taneční kroužky a litovelský
folklorní soubor Hanačka.“ A co se slíbí, to se má také splnit.
Tak na náměstí se po slavnostním zahájení trubači v sobotu 12. června objevily dvě
skupiny mažoretek a po nich už první hudební skupina folklorbeatový KOŇABOJ, který
vystřídala naše Hanačka doprovázená Hanáckou mozekou. Folkrock předvedla skupina
JARRET, a aby bylo střídání pravidelné, vystoupily taneční kroužky Domu dětí a mládeže
Litovel a taneční skupina A + J z Mohelnice. Odpoledne zahájily vzpomínky na známé
hudební skupiny „Legendy se vrací“, po nich punkrockoví JAKSI TAKSI. Po uvítání vzácných
hostů již přišel první vrchol akce – známá zpěvačka Petra Janů s popovou skupinou
GOLEM. Zajímavé bylo vystoupení souboru bicích nástrojů ze Základní umělecké školy
Litovel – SOLO STICKS. Následovala druhá z hlavních hvězd programu David Koller. Se svým
rockovým souborem KOLLERBAND uvedl snad nejznámější písně svého repertoáru – Oheň,
Medvídek, Amerika, Černí andělé či Chci zas v tobě spát. Fantastický úspěch a mnozí
z diváků si pobrukovali nebo pozpěvovali s sebou. Přesně ve 20.00 hodin se na scéně
objevila naše taneční skupina CARAMBA, spolu s mohelnickou taneční skupinou A + J.
Slovenská metalová TUBLATANKA vyplnila svým vystoupením čas až do ohňostroje
o desáté večerní. Potom až do půlnoci koncertovala s „latino-americo“ známá CARIBE.
Na náměstí byla i zajímavá atrakce pro děti „Bořek stavitel“, jarmark a spousta stánků
s občerstvením.
Dobová a dětská scéna byla v parku Míru, kde ZŠ Jungmannova připravila pořad
„Jungmannka pro Litovel“ – soutěže pro děti s překvapením, prodej a zdobení perníčků
a ZOO koutek. Po celou dobu od 11 do 17 hodin byly předváděny ukázky dobových
řemesel, umožněna jízda koňským spřežením a od poledne do 18 hodin byla k vidění
interaktivní zábava pro děti i dospělé „Přijel k nám cirkus“. Bylo tady žonglérské a
provazochodecké stanoviště a umožněna akrobacie na žíněnkách. Na jednotlivých
herních stanovištích doprovázel děti klaun na chůdách a rozdával dětem nafouknuté
balonky.
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Pestrý byl i doprovodný program akce. Základní škola Vítězná, organizovala Den
otevřených dveří, kde se také představily dětské pěvecké soubory, Benjamínek a Mládí i
dramatický soubor Zvoneček. K dispozici všem byl plavecký bazén, a to zdarma. V Muzeu
Litovel bylo možné shlédnout výstavu „Svatební den dříve a nyní“ i stálou expozici
„Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“. Firma Elektro – Dostál poskytla dětem zdarma
k vyřádění skákací hrnec Tescoma, Fotoklub Litovel se prezentoval výstavou fotografií
„Výstava na šňůrách“, ve Výstavní síni MK měl fotovýstavu Radek Opluštil. Návštěvníci
mohli vystoupit na radniční věž, ve které byla i nově instalovaná výstava CHKO Litovelské
Pomoraví nebo se projet pramicí po Nečízu.
I přes proměnlivé počasí byla návštěva asi o tisícovku vyšší než loni, tedy kolem
6 000 diváků. Zdá se, že zvýšená návštěvnost i zvýšený zájem médií svědčí o tom, že
program oslovil širokou paletu obyvatel, což bylo ostatně prvořadým cílem celé akce.
Je konstatováno, že jako zdařilé bylo vytvoření druhé scény přímo vedle hlavního pódia,
na kterém mohly vystoupit zdejší sdružení a kroužky, které se tak svou produkcí mohly
zařadit po bok velkým profesionálním hvězdám. Dá se říci, že předvedly své maximum a
patří jim uznání a obdiv. Dík patří i početným sponzorům, Městu Litovle za podporu a
Olomouckému kraji za poskytnutý grant. Je výborné, že se do doprovodných akcí zapojily
i místní školy, spolky a zájmová sdružení, což mělo jistě vliv i na počet diváků přímo z Litovle
(což ne vždy bývá pravidlem). MK odvedl velmi dobrou práci a jako pořadatel se ukázal
v tom nejlepším světle.
LITOVELSKÝ OTVÍRÁK
Za příjemného počasí si mohli návštěvníci vychutnat pivní speciály a prožít koncertní
maraton na již tradičních slavnostech v Pivovaru Litovel. Jako předehra oslav byl
v 10 hodin odstartován již 9. ročník závodu Free Litovel Bobr Bike pro cyklisty na 50 km.
Závodu předcházela noční bouře, a tak si závodníci již na startu uvědomovali, jak se jim
hroudy zeminy z polních cest budou lepit na kola. A skutečně, závod je možno nazvat
„souboj s bahnem“. Mezi 218 závodníky jsou i juniorští mistři Evropy a mistři světa v raftingu.
Jde totiž i o neoficiální mezinárodní mistrovství ČR vodáků na horských kolech. Závodníci
nakonec spíše než závodili, jeli v jedné, ostatními vyjeté stopě, na předjíždění příliš šancí
nebylo. Trápení s bahnem má svůj konec zhruba v polovině závodu při nájezdu na silnici
u obce Luká. Přehazovačky zase začínají fungovat, ode všech na asfaltu odletují hroudy.
To závodníci ocenili na posledním výšlapu k obci Kadeřín. Pak už je to „brnkačka“ a v cíli
je první Radek Svěntý (ovšem 19 lidí nedojelo).
V pivovarském areálu zatím vyhrává Dechový orchestr Haná a po něm skupina
TURBO. V 16 hodin se koná slavnostní naražení soudku za účastí vedení Města Litovel i
představitelů pořádajícího podniku. Klasickou pípou za dohledu sládka to provedl
kombajnér Pepin z Hané a básničky o tomto kraji přednesla v patřičném nářečí pěkně
krojovaná Hanačka. Kombajnér Pepin z Hané předal sládkovi kytici ječmene s přáním,
aby z něj uvařil opět to nejkvalitnější pivo pro jeho četné příznivce. Pak přichází hlavní
hvězda programu rocker – Aleš Brichta s tvrdou muzikou i hravým rockn‘rollem v podání
skupiny ABBand. Na velké scéně dále vystoupily skupiny METALINDA, Stracené ráj
s hanáckým bigbítem a Rock‘n‘Roll band Marcela Woodmana. Před posledním
vystoupením byl odpálen ohňostroj.
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Na Malé scéně byl připraven jak program pro děti, tak tam vládl DJ PETT,
odpoledne uničovská Fofrovanka a večer skupina Black Rose. Nejmenší návštěvníci si
mohli zasoutěžit ve zpěvu nebo se vydovádět na skákacím hradu. Od 9 do 5 hodin
odpoledne byly návštěvníkům k dispozici komentované prohlídky podniku a ve
zkráceném okruhu se mohli podívat do varny, na spilku a do pivovarských sklepů. Možnosti
exkurze využilo rekordních 2 340 zájemců! Návštěvníky zaujalo i plnění zábavných úkolů a
soutěže, stejně tak exhibiční show skokanů na trampolíně - mistrů ČR a také ochutnávky
piva Litovel FREE.
Litovelský otvírák se letos konal již pošesté. Poprvé to bylo na podzim 2004, kdy
pivovarským parkem 9. června proletělo tornádo a za oběť mu padly téměř všechny
stromy. Na vzniklé travnaté ploše se od této doby koná oblíbený festival plný hudby,
přátelských setkání a samozřejmě litovelského piva. Sládek připravil pro návštěvníky jeho
12 druhů – od nealkoholického až po citronové nebo višňové. Piva se vytočilo z 68
kohoutů téměř 400 sudů, tj. stejně jako loni. Nejvíce se pilo 13 % a kvasnicový 11 %
Moravan. Zájem byl také o 12 % tmavé, které se vyrábí pro německý trh. Tradičně dobře
šlo na odbyt i pivo s lavinovým efektem. Řidiči ocenili nealkoholické pivo FREE, kterého
vypili celých 25 sudů. Opravdovým zpestřením a jistou exotikou bylo pivo višňové,
punčové a citronové.
Sobotní obloha byla jako vymalovaná a více jak 10 000 návštěvníků bylo více než
spokojeno. Mimo jiné měli možnost sledovat předání části výher soutěže Hanácké žně, kdy
si šťastní výherci mohli odnést nejen pivo, ale i odvézt čtyřkolku a pěkná horská kola. Zájem
byl o prodej pivní kosmetiky, vyrobené právě z místního piva, i o koupi pivních sklenic
s novým designem. Akce byla zdařilá, a tak se můžeme těšit na její další ročník.
LITOVELSKÉ SLAVNOSTI
U příležitosti VII. ročníku Dnů evropského dědictví (EHD)proběhy již sedmé Litovelské
slavnosti. Letošním tématem EHD byly „Duše památek“ a pořadatelé se snažili, jak to šlo,
aby tomu bylo učiněno zadost. Grant k pořádání akce získala Cestovní kancelář BAVI,
finanční spoluúčast poskytlo Město Litovel a Olomoucký kraj. Snahou bylo uspokojit co
nejširší veřejnost, a tak již v upoutávce Litovelských novin nechali pořadatelé nahlédnout
pod pokličku programové nabídky a doslovně uvedli, že ta jistě nadchne jak děti, tak
milovníky adrenalinu, milovníky historie, zábavy, známých a oblíbených hitů, milovníky
zajímavostí a poznání, tance a pohybu, piva, pohody a silných strojů. Příslib náročného
programu byl až na maličkosti splněn.
Na hlavní scéně na náměstí se začalo úderem desáté hodiny, kdy vystoupila
populární pražská dívčí skupina „5 ANGELS“. Šlo o dívenky ve věku 9 – 11 let, a skutečně
jim to šlapalo. Doplněním bylo taneční vystoupení dětí z Litovle pod názvem GOLDEN
BEES. Tradičně se v programu angažoval i majitel pořádající agentury pan Viktor Kohout,
který se skrývá pod symbolem Show šaška Vikyho. Změna rytmu nastala v pravé poledne,
kdy Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh na Moravě předvedl „dechovku v moderním kabátě“.
Milovníci adrenalinu si přišli na své při vystoupeních jednotlivých složek Integrovaného
záchranného systému Olomouckého kraje, a to Policie ČR, Hasičského záchranného
sboru, Záchranné služby a Armády ČR. Jejich vystoupení bylo zakončeno spanilou jízdou
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motorek. Před oficiálním zahájením vystoupila ještě folk countryová skupina MADALEN ze
Zábřeha na Moravě. Na pódium se dostavilo kompletní vedení Města Litovel, senátor
Karel Korytář a vedoucí delegace seniorů z partnerského slovenského města Revúca.
Akce tak byla oficiálně posvěcena, a v rychlém tempu se postupně vystřídali: BEATLES
revival – Pangea, soutěže s litovelským pivem a hlavní tahák odpoledního programu –
držitel Zlatého slavíka 2009, slovenská skupina NO NAME. Odlehčením před dalším
vrcholem programu bylo taneční vystoupení STYL DANCE z Uničova, vystoupení „Tančí
celá rodina“ (nadšenci z Tovačova), barockové oratorium „Eversmiling liberty“
v provedení pěveckého sboru při GJO Litovel PALORA za doprovodu rockové kapely
(mimochodem vše i k desátému výročí SPS PALORA!). Ve 20 hodin spustila svůj koncert
snad nyní nejpopulárnější česká kapela ČECHOMOR a měla fantastický úspěch. V závěru
programu na hlavní scéně byl na pořadu koncert pražského rappera XINDL X, který
s kapelou zazpíval známé hity: Dysgrafik, Anděl, Morální sex, Mimo mísu či Hollywood.
Závěr patřil olomoucké skupině PRAŽSKÝ VÝBĚR TRIBUTE.
Jako druhou scénu uváděl program park před Muzeem Litovel. V muzeu byla
možná prohlídka stálé expozice „Litovelská řemesla 1. poloviny 20. století“ a výstava
„Svatební den dříve a nyní“. V celém prostoru probíhal po celý den řemeslný jarmark, kde
byla k vidění práce košíkáře či kováře a paličkování, síťování nebo výroba keramiky.
Vše zpestřoval program, ve kterém se postupně vystřídaly různé skupiny: Poupata Velký
Týnec (taneční vystoupení seniorek); šermířská klání a souboje v podání Šermířů Šumperk;
MINIBAND ZUŠ Litovel a scéna z Markomanských válek v podání litovelské skupiny Roma
Victor Legio XIII. Od 15 hodin mohli diváci sledovat Námluvy aneb příběh válek dvou králů
v podání Šermířů Šumperk, kteří poté organizovali soutěže pro děti (hod věnečkem na
meč, běh hostinského nebo střelbu). Svou profesionalitu ukázali členové Kynologického
klubu Litovel při fingovaném zadržení narušitele a představení jednotlivých ras psů.
Pořadatelé dali velmi správně prostor skupinám z okolí a místním. Tak se ukázaly skupiny
NOACO (folk rock), A.M.ÚLET (dřevěný folk rock z Moravičan), Písklata a Pohodáři
(Loštice), VINNÝ STŘIK (Litovel), VYBRUS (Drahanovice), KRAKEN (Odrlice) a POINTED
(Litovel). Diváci také mohli vidět ohňovou show.
Z dalšího programu byl velmi populární nafukovací skákací hrnec Tescoma pro děti,
který umístila firma Elektro - Dostál na náměstí. U rybníka a v parku před GJO se předvedli
členové Českého rybářského svazu prezentací činnosti a organizováním soutěže v lovu
udicí pro děti. Modeláři ukázali modely lodí, letadel a vrtulníků, které létaly nad rybníkem.
Zajímavé byly adrenalinové aktivity, které si mohli zájemci vyzkoušet (aquazorbing,
paintball a skákací boty). Z doprovodného programu využili návštěvníci pravidelné
výstupy na ochoz radniční věže a ve 20 a 23 hodin i strašidelné prohlídky věže
(s upozorněním: dětem do 10 let nevhodné!?). Den otevřených dveří organizovalo i
Mateřské centrum Rybička, včetně ukázek prací; Pivovar Litovel svými exkurzemi a První
umělecký válcový mlýn pana Staroštíka (tradiční exkurze ve 14 a 15 hodin, doprovod
lidové muziky).
Je samozřejmé, že bylo zajištěno bohaté občerstvení, dokonce i s místními
specialitami z tvarůžků, které bylo možno zapít oficiálním pivem slavnosti „Litovel – klasicky
vařené pivo“. Snaha naplnit program pro všechny věkové kategorie se ukázala jako
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splnitelná a z opravdu bohaté nabídky si snad každý mohl najít to své „pravé ořechové“.
Prodalo se kolem 4 000 vstupenek, kolem tisíce bylo darováno pro sponzory, soutěžící,
účinkující aj. Takže celková návštěvnost byla kolem 6 000 účastníků.
Dejme na závěr slovo pořadateli, majiteli Agentury BAVI, panu Viktoru Kohoutovi,
který v článku Litovelských novin 10/2010 „Litovelské slavnosti očima pořadatele“ říká
mimo jiné toto: „Už před lety byla laťka na tuto akci nastavena hodně vysoko, nyní je
nutné úroveň programové nabídky nejen udržet, ale neustále přinášet i nové nápady.“
Překvapil jej velký zájem o akce u muzea a v parku před gymnáziem. Tam se podařilo
dostat programy a žánry, které oslovily celé spektrum populace, každý si tedy mohl
vybrat. Navíc byl obohacen o nezvyklé novinky (aquazorbing, trampolíny). Stále velký
zájem je o prohlídky mlýna pana Staroštíka a exkurze v Pivovaru Litovel. Problémem bylo
pro některé návštěvníky vstupné, ale stále se opakuje totéž. Musí si uvědomit, že špičková
programová nabídka stojí hodně a vstupné se sponzoringem by mělo alespoň dorovnat
náklady. Vždyť se návštěvníkům dostalo od 13. hodiny až do půlnoci řady možností
sledovat velmi kvalitní program a z tohoto hlediska byla výše vstupného spíše symbolická.
Přišlo méně dospělých, přibylo dětí a mládeže, pořád je ještě místních méně než
návštěvníků z kraje. Vedení BAVI přemýšlí: co dál? Na slavnostech už byli téměř všichni
známí umělci. Je třeba se zamyslet nad historickým laděním akcí, jejich těsnějším sepětím
s tématy Dnů evropského dědictví. Je třeba také řešit nákladný rozvod elektrického
proudu pro stánky a atrakce na náměstí (dohoda s Městem Litovel?). V závěru poděkoval
pan Kohout všem, kteří se na organizaci a průběhu akce podíleli, zvláštní uznání vyslovil
pracovnici agentury Kamile Matečkové, která brilantně zvládla nelehké organizační
zajištění.
BOBR CUP
Pot, bláto, slzy! To byl letošní BOBR CUP. Po pošmourných dnech plných deště
jakoby mávnutím kouzelného proutku se v sobotu 2. října vyčasilo, a až do pozdního
odpoledne svítilo sluníčko a nepršelo. Ovšem vytrvalý déšť, který rozvodňoval Moravu
mnoho dnů před závodem, udělal z většiny brodů nepřekonatelnou překážku (hlavně pro
bikery!). I tak si na závodu, který má extrém v názvu, toho pravého všichni naplno užili.
Rekordních 250 tříčlenných týmů složených ze špičkových sportovců, ale i amatérů,
bylo připraveno ke startu závodu v pravé poledne na litovelském koupališti. Šlo již
o 16. ročník Mezinárodního mistrovství České republiky v extrémním závodě štafet. K tomu,
aby člověk dojel se štafetovým kolíkem ohlodaným od bobra (!?) do cíle jako první a
vystoupal na stupně vítězů, nestačilo být zdatným běžcem, rychlým cyklistou či obratným
kajakářem, chtělo to i pořádnou dávku odvahy. Vytrvalý déšť, který kropil trať už delší
dobu, totiž připravil pro pořadatele i sportovce doslova pravý adrenalin.
Tažení za vítězstvím v kategorii ženských týmů odstartovala Lenka Šibravová
z olomouckého týmu Kola Kaňkovský. Tak jako všichni, musela po několika metrech do
ledové vody. Běžně se tady závodníci brodili po pás, letos museli plavat a na dno
nedosáhli ani ti nejvyšší. Byl to hrozný šok a velký stres. Ztuhlé svaly neměly šanci se zahřát,
po 200 metrech následoval další brod. A totálně mokří a prokřehlí závodníci, kteří takto

160

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2010
vyrazili na patnáctikilometrovou trať, až po několika kilometrech mohli pocítit, jak se jim do
svalů vrací teplo.
Její týmová parťačka Barbora Manďáková měla jízdu na horském kole jednodušší,
do ledové vody totiž vůbec nemusela. I když běžně bikeři Moravu na Bobr Cupu brodí
hned několikrát, letos jim pořadatelé vodu úplně odpustili. Jinak to ani nešlo. Překonat
koryto, ve kterém proudí dva metry vody, je totiž s kolem bez dýchacího přístroje
nemožné. Svou pětadvacetikilometrovou jízdu terénem tedy zvládla bez problémů a
kajakářce Kateřině Vacíkové tak přivezla několikaminutový náskok.
O žádném šetření ale nebyla řeč. Jmenovaná musela sprintovat ke břehu, vrhnout
se po hlavě do ledové Moravy, tu přeplavat a dalších 200 metrů si doběhnout pro svůj
kajak. Na něm absolvovala šestikilometrovou jízdu a díky náskoku tento tým v kategorii žen
zvítězil. Ony totiž závodily na Bobr Cupu už dřív, ale v různých týmech. Teprve poté, co se
daly dohromady, ukázaly všem soupeřům záda. I na stupních vítězů se dobře vyjímaly samy jsou totiž odstupňované podle výšky: nejmenší běžkyně, běžně rostlá bikerka a
vysoká kajakářka. Tolik popis závodu a tratě z pohledu vítězného týmu.
V kategorii mužů vyhrálo trio Pivovaru Litovel ve složení: běžec Martin Frei, biker
Radek Novotný a kajakář Kamil Mrůzek. Mnohonásobný mistr světa svedl velký boj
s vodákem druhého týmu CRAFT Václavem Langerem, třetí TREK dotáhl do cíle Karel
Slepica. Nejlepší ženskou trojicí se stalo družstvo Kola Kaňkovský women ve složení Lenka
Šibravová, Barbora Manďáková a Kateřina Vacíková. Stříbro vybojovaly Jana Grygarová,
Lenka Bulisová a Petra Halašková tým Top woman. Třetí pozici a současně první v kategorii
akademičky zaujaly závodnice týmu Stíhačky (Šárka Zelenková, Adéla Boudíková
a Tereza Lernerová).
Jen pro zopakování fakta o závodě: Otevřené Mezinárodní mistrovství ČR
v extrémním závodě štafet se skládá ze tří disciplín – krosového běhu na 15 km, 25 km
dlouhé jízdy na horském kole a šestikilometrového sjezdu na divoké vodě. Závodníci
soutěží v kategoriích muži, ženy, veteráni, akademici. Závod obvykle ztěžuje bezmála
desítka brodů. Ovšem některé letos pořadatelé kvůli vysoké hladině řeky zrušili, jinde
závodníci plavali.
Pro zajímavost uvádíme noticku editorky MF DNES Lenky Strnadové: “Na Bobr Cupu
se letos zapotili i pořadatelé“. Citujeme: “Zrušit, nebo nezrušit brody? A v případě druhé
možnosti, nepřijde Bobr Cup o cejch šíleně extrémního závodu, jehož dávky si každoročně
přijíždí do Litovle užívat na stovky sportovců? Letošní ročník byl adrenalinem nečekaně
hlavně pro organizátory. Ještě v den akce neměli jasno, verdikt padl hodinu před startem.
To když šéfové závodu navlékli bikery dobrovolníky do vest a pod heslem – Pusťte bobry
do řek - je poslali brodit. Zmizeli všichni, malí i středně rostlí, a vylévat vodu z trubek kola
nakonec museli i největší dlouháni. V ten okamžik Litovel přepsala historii. A Bobr Cup byl
pro bikery poprvé bez brodů.“
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35. CESTOVNÍ KANCELÁŘ BAVI, TURISTICKÉ INFOCENTRUM
Majitelem CK BAVI je pan Viktor Kohout, zaměstnává zde 3 pracovnice. Začátek
roku 2010 patřil již tradičně výrobě a distribuci katalogů s produkty CK BAVI. Nabídka
zájezdů byla rozšířena především o zájezdy s wellness nabídkou, přibylo několik zajímavých
novinek - poznávacích zájezdů do zahraničí. Dále pokračovala spolupráce s cestovními
kancelářemi zabývajícími se pobytovými rekreacemi v Chorvatsku a tyto nabídky pak byly
zahrnuty do katalogu. I nadále pokračovala spolupráce formou provizního prodeje
zájezdů se 40 ověřenými cestovními kancelářemi.
Na jaře CK uspořádala tradiční Ples přátel dobré zábavy a dětský maškarní ples
se šaškem Viky. Zábavný pořad se šaškem Viky měl poté ještě tři turné na dětských
bálech, Dni dětí a vánočních pořadech na několika desítkách představení
v Olomouckém kraji. V létě byly uspořádány dětské tábory v střediscích LDT Kosov
u Zábřeha na Moravě a LDT Protivanov, když bylo v jejich rámci odbaveno kolem 1 200
dětí. Již posedmé byla pořádána celoměstská akce „Litovelské slavnosti“, která se konala
11. září 2010. Cestu na bohatý kulturní program si našlo téměř 6 000 návštěvníků, když
program byl věnován jak Dnů evropského dědictví, tak i zábavě. Blíže viz v kapitole
Slavnosti.
TURISTICKÉ CENTRUM LITOVEL
Na začátku roku se zástupci TIC zúčastnili v Brně veletrhů GO a REGION TOUR
a výstavy cestovního ruchu v Olomouci – TOURIST EXPO. Během roku pokračovala
spolupráce se složkami zabývajícími se kulturním a sportovním děním - byly
připravovávány pravidelné měsíční manuály s pozvánkami na akce a vyroben a
distribuován bulletin Kulturní léto Litovelska 2010. Vše bylo také pravidelně aktualizováno
na webových stránkách Města Litovel a v Litovelských novinách.
Během roku pokračovaly výstupy na ochoz radniční věže ve dvou pravidelných
časech a to v 10.30 a 14.00 hodin. Doba prohlídky s výkladem je cca 45 minut. Prioritou TIC
zůstávají informace o turistických možnostech a cílech města, nabídka a doporučení
zdejších služeb, prodej propagačních předmětů, turistických známek, pohlednic a map.
V průběhu roku 2010 navštívilo TIC Litovel asi 3 000 turistů. Obě zprávy podala pracovnice
agentury Kamila Matečková.

36. CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ OBLAST LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Tento rok je pro CHKO LP zvláště významný. Před dvaceti lety, vyhláškou
ministerstva životního prostředí č. 464/1990 Sb., byla tato chráněná krajinná oblast
o rozloze 96 km2 vyhlášena. Zaujímá úzký pás údolní nivy řeky Moravy a zasahuje celkem
do 29 katastrálních území obcí v okres Olomouc (23) a okrese Šumperk (6). Její území se
rozkládá převážně v centrální části Hornomoravského úvalu a v jižní části Mohelnické
brázdy. Že bylo její vyhlášení dobrým počinem, o tom se mohli naši občané a široká
veřejnost přesvědčovat po celou dobu dosavadní existence. V měsíci prosinci 2010 došlo
ke sloučení Správy CHKO LP a Krajského střediska Olomouc.
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K 20. výročí založení CHKO byla připravena „Živá naučná stezka“, a to ve dnech
17. – 18. 7. 2010. Akce se konala ve spolupráci s Lesy České republiky, Sluňákovem,
Lesy Města Olomouce, loveckou chatou v Horce nad Moravou a strážci CHKO LP.
Šlo o informační den pro širokou veřejnost, kde se návštěvníci dověděli o hospodaření
v lesích i o chráněných druzích rostlin a zvířat žijících v lužních lesích. Informace bylo
možno získat na jednotlivých místech živé naučné stezky: Poděbrady Terasa, Sluňákov,
Tři mosty, Lovecká chata u Horky. Hynkovský jez a Šargoun u Litovle. S CHKO LP během
roku uskutečnila více než 60 exkurzí, přednášek, seminářů či jiných akcí pro veřejnost
s celkovou účastí kolem 1 750 osob.
V roce 2010 byla nově vyhlášena maloplošně chráněná území: Přírodní rezervace
Doubrava, Přírodní rezervace Hejtmanka, Přírodní památka Pod Templem, Přírodní
památka U přejezdu, Přírodní památka Chomoutovské jezero a Přírodní památka Zátrže.
Na přelomu března a dubna 2010 došlo k hromadnému úhynu racků v oblasti
Chomoutovského jezera, kde bylo nalezeno více než 1 500 uhynulých jedinců. Racci byli
otráveni bromadiolem, látkou na hubení hrabošů.
Ze zajímavých akcí S CHKO LP: 13. 10. 2010 byl proveden podzimní úklid LP, když
ve spolupráci s Městem Litovel se uklízely odpadky mezi Novými Zámky a Litovlí. Proběhl
seminář o vodních sportech. Ve vyhlášené fotosoutěži „Krajina luhu“ byla jako nejlepší
vyhodnocena fotografie pana Jiřího Klváčka z Přerova „Cesta zapomnění“. Na 2. místě se
umístil pan Miroslav Pinkava z Litovle s fotografií „Konečně sluníčko“ a jmenovaný ještě
získal čestné uznání poroty za snímek „Smutný den“.

37. ZÁJMOVÉ ORGANIZACE A SDRUŽENÍ
FOLKLORNÍ SOUBOR HANAČKA, o. s.
Jedná se o občanské sdružení se sídlem v ulici Olomoucká 1044/5A a statutárním
zástupcem je paní Stanislava Kulatá jako předseda souboru, jejím zástupcem je
Mgr. Robert Najman a hospodářkou paní Pavla Bezová. K 1. 1. 2010 měl soubor 51 členů
(33 dospělých a 18 dětí), během roku ukončilo členství 5 osob (z toho 4 dospělí a 1 dítě),
přibyl 1 člen. K 31. 12. je tedy stav souboru 47 členů – 30 dospělých a 17 dětí. Soubor oslaví
na podzim 2011 výročí 30 ti let trvání a i k němu bude směřovat jeho celá činnost
v následujícím roce.
V roce 2010 byla činnost souboru zaměřena především k přípravě a nácviku pro
Národní krojový ples, který se pak konal v roce následujícím a to 5. února 2011 v Praze.
Tento ples pořádá Folklorní sdružení ČR a právě na rok 2011 se připravovala velká
prezentace regionu Haná. Na společném zahajovacím programu se podílelo 14
hanáckých souborů a muzik.
Pro Litovel byl na Hanácký bál nacvičen komponovaný program „Ostatky –
masopustní pochovávání basy“. Významnou akcí byla účast na Moravském plese v Praze,
dále výjezd do Chorvatska na festival „Makarské kulturní léto“ a do slovenské Trnavy
na Mezinárodní folklorní festival „Trnavská brána“ spojený s vystoupením v Piešťanech
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při akci pořádané „Českým spolkem v Trnavském regionu“. V měsíci září se soubor
zúčastnil ve Velké Bystřici 1. setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje, kde se sešlo
na 500 krojovaných Hanáků a Hanaček.
Kromě těchto větších akcí Hanačka absolvovala řadu vystoupení v Litovli i okolí,
například na plesích a bálech, na vystoupení k Svátku matek, na Hanáckých Benátkách,
na hanáckých slavnostech v Prostějově nebo na Krajských dožínkách Olomouckého
kraje. Muzikanti samostatně vystupovali v Olšanech u Prostějova, Přerově, Štěpánově,
Pňovicích a také uskutečnili několik vánočních a adventních vystoupení. Celkem se
konalo 25 vystoupení.
Dětský soubor Hanáčci účinkoval za doprovodu Hanácké muziky například v Líšnici
u příležitosti Svátku matek, v již uvedeném komponovaném pásmu „Ostatky“, při
vystoupení v Husově sboru nebo v pásmu „Dožatá“ v červnu na našich Hanáckých
Benátkách. Na přelomu července a srpna byla Hanačka na festivalu (viz výše)
v Chorvatsku, kde kromě tanečních vystoupení účinkovala v okolních hotelech v rámci
kulturních programů pro hotelové hosty. Kromě vystoupení a relaxace u moře členové
navštívili Bačinská jezera a uskutečnili výlet do Bosny a Hercegoviny k vodopádům
Kravica.
KANTIKA – smíšený pěvecký sbor
Zřizovatelem je i nadále Městský klub Litovel. K žádným zásadním změnám ve sboru
během roku 2010 nedošlo, změnila se pouze zkušební místnost. Repertoár zůstal v podstatě
týž, nově byly nacvičeny a následně i předvedeny zcela nové skladby, například
Pastorální mše Samuela Mikulky. Sbor nemá žádné stálé zaměstnance, jádro tvoří členský
kádr dobrovolných členů. Ovšem sbor postupně opouštějí věkově nejstarší členové, kteří
však nejsou v dostatečné míře nahrazováni novými mladými zpěváky. Tato absence je
již několik posledních let patrná u mužských hlasů – tenoru a basu. Nicméně na kvalitě
přednesu se pokles členské základny nijak neprojevil. Během roku posílili sbor dva noví
zpěváci a další by Kantika ráda přivítala a to ve všech hlasech - basu, tenoru, sopránu i
altu.
Výsledky roku 2010 vůbec špatné nebyly, vždyť při srovnávacích koncertech
s ostatními sbory byly výkony vysoce hodnoceny a to zejména při vystoupeních v Uničově
(Přehlídka pěveckých sborů), Mohelnici (Mohelnické kulturní léto) a Nové Hradečné
(Vánoční koncert). Kromě těchto koncertů Kantika vystupovala i v Litovli, Chudobíně,
Šumvaldě (Oživlé Betlémy)a podílela se i na hudebních projektech partnerských
pěveckých souborů, zejména SPS Uničov a PS Hany Kaštanové (Missa Pastoralis G. Zrunka
a West Side Story L. Bernsteina). Celkem bylo uskutečněno 11 koncertů sboru.
Pro rok 2011 si Kantika klade za cíl posílit členskou základnu ve všech hlasech.
V měsíci červnu plánuje účast na 15. ročníku mezinárodního evropského festivalu
duchovní hudby „Šumava – Bayerischer Wald – duchovní hudba a její světské paralely“.
Dále připraví pravidelný vánoční koncert a koncertovat chce i nadále nejen v Litovli a
okolí, ale má již také potvrzen samostatný koncert v Milevsku. Sbor má v úmyslu
pokračovat ve spolupráci s dalšími sbory na větších hudebních projektech, které svou
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náročností přesahují možnosti jednoho pěveckého sboru, například při nasazení velkého
doprovodného orchestru a více než stovky zpěváků. Držme jim palce, ať se vše podaří!
KLUB ŽEN Č. 5, Litovel
Organizace Klubu žen číslo 5 v Litovli má 37 členek. Předsedkyní je paní Marie
Mikešová, pokladníkem Marie Molišová; Zdenka Halenková, Alena Konečná, Zdenka
Uvízlová, Magda Dostálová a Mirka Tchírová jsou členkami výboru. Revizní komisi vede
paní Milena Kolářová. Výbor se schází jednou měsíčně.
Členská schůze je svolávána dvakrát do roka jako předvánoční posezení a u
příležitosti Svátku matek. Pro členky je připraveno malé občerstvení i dáreček, který
připraví a vyrobí děti z MŠ Čihadlo a ty pak také obohatí program pásmem písní a básní.
V průběhu roku se členky zúčastnily několika akcí, například výletu na kolech do okolí
města a besedy o zdravé výživě s možností zakoupení přípravků. Organizace se podílí
na prodeji kytiček a výtěžek je věnován Lize proti rakovině. Obvyklá částka za Olomoucký
kraj je 50 až 60 tisíc korun.
V rámci kraje bylo uspořádáno několik akcí, kterých se zúčastnily i členky litovelské
organizace. Šlo o dvoudenní pobyt v Sobotíně s ukázkou výroby drátěných zvonečků a
výrobků z pedigu a o výlety do Luhačovic a do Jeseníku. Na jaře roku 2010 byl uspořádán
zájezd do Prahy s návštěvou zahrad pod Pražským hradem a v době prázdnin bylo možno
navštívit Šumperk a město Bruntál s okolím.
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
Předsedou MO ČZS je i nadále Ing. Leonard Machala a členská základna svazu
kolísá mezi 110 a 115 ti členy. Do výboru byla za zemřelé členy kooptována paní Jana
Hornová, z výboru naopak odešla paní Eliška Ničová. Hlavní část činnosti byla zaměřena
na pokračování v rekonstrukci a vybavování budovy svazu. Do kuchyňky a malé i velké
klubovny bylo nainstalováno elektrické vytápění, v malé klubovně pak opravena omítka
a provedeno obložení kolem umývadla. Vše mohlo být provedeno jak díky příspěvku
od ML ve výši 15 000 Kč a ochotné pomoci členů, zejména pak členů výboru.
Pro špatné klimatické podmínky, zejména v jarním období, nebyla upořádána
výstava ovoce, zeleniny a květin. Členové však vystavovali své výpěstky na celostátní
výstavě „Flora Olomouc“ v její podzimní etapě. Výbor se zaměřil i na získání dalších
zájemců o zahrádky v osadách. Mimo 3 parcel v osadě č. 1 jsou v dalších 3 osadách
všechny obsazeny. Pro členy svazu bylo zajištěno 37 pytlů Ekohumu, což je organické,
nezávadné, pozvolna působící plné hnojivo.
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
Místní organizace ČRS v Litovli měla k 31. 12. 2010 708 členů, z toho 610 dospělých
(19 žen), mládeže od 16 do 18 let 32 a mládeže do 15 let 66 členů. Nově přijatých, kteří
úspěšně složili předepsané zkoušky, bylo 45. Výbor MO se scházel pravidelně jednou
měsíčně a pracoval ve složení: Jan Jurečka – předseda; Petr Machala - jednatel; Vladimír
Čamek – hospodář; Petr Forst – zástupce hospodáře; Světlana Bomberová - účetní;
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Pavlína Špačková – pokladní; Ondřej Dočkal – vedoucí mládeže; Václav Vortel a Pavel
Novák – rybářští referenti.
Začátek roku byl spjat s výdejem rybářských povolenek, který nyní probíhá s pomocí
výpočetní techniky, stejně tak potisk členských průkazů. Byl plněn projekt z evropského
operačního programu Rybářství, z něhož se podařilo získat finance na obnovu
technických prostředků a zařízení souvisejících s chovem ryb. Byly zakoupeny nové sítě,
kádě, přepravní bedna, provzdušňovací zařízení, kompresor, plovoucí čerpadlo, oxymetr,
motorová pila, křovinořez, přívěsný vozík, elektrocentrála a vysokotlaký čistič, vše
v celkové hodnotě 256 000 Kč. Celkem z daného projektu získala MO finanční částku
149 541 Kč.
Vedení MO v průběhu celého roku úzce spolupracovalo s vedením OŽP MěÚ a
stavebním dozorem při revitalizaci Olomouckého rybníka, na kterou ML dostalo dotaci ze
zdrojů EU. Revitalizace byla poznamenána nejen velmi nepříznivým počasím, ale i
nezkušeností dodavatelské firmy s prováděním takovýchto prací, takže docházelo k řadě
kontroverzí. Nakonec se však vše v termínu dokončilo.
V měsíci září se již počtvrté uskutečnily rybářské závody, tentokrát na
„elektrárenském náhonu“ a také počtvrté v řadě se MO prezentovala v rámci Litovelských
slavností ukázkou činnosti v prostoru před GJO. Tato prezentace byla velmi kladně
hodnocena veřejností, zástupci ML i pořádající agentury. Po komunálních volbách sice
došlo k výrazným změnám ve vedení ML, ovšem dle příslibu nového starosty města bude
i nadále pokračovat velmi dobrá spolupráce obou subjektů.
Na úseku práce s mládeží proběhlo školení nových členů a ve zkouškách na konci
měsíce února uspělo všech 12 jeho účastníků. Dále pracoval kroužek pro mladé rybáře
V Litovli a obnovena byla činnost kroužku v Nákle. Mladí rybáři se podíleli na propagaci
rybářského sportu na Litovelských slavnostech a v září na rybářských závodech pro mladé
rybáře. Tady se akce zúčastnilo 26 mladých závodníků. Že, i děti umí rybařit, dokazuje
jejich 171 úlovků v roce 2010, nejvíce pak kaprů (89), cejnů (15), tloušťů (15) a dokonce
deseti štik!
Důležitým a vlastně prvořadým úkolem hospodářského odboru MO ČRS je plnění
zarybňovacího plánu. Do Uničovského rybníka bylo vysazeno 240 kg ryb v hodnotě 14 760
Kč a pak vyloveno 1 298 ks kapra o váze 805 kg, 62 ks štiky, 92 ks lína. Tyto ryby byly
následně vysazeny do revírů MO. Do dalšího chovného zařízení na Nových Zámcích bylo
vysazeno 21 kg kapra, následně sloveno 100 kg velmi kvalitní násady. Olomoucký rybník
nebyl z důvodů revitalizace obsazen.
Rybáři MO ČRS ulovili v roce 2010 ve svých revírech 3 243 kusů ryb o váze 5 260 kg
při 11 446 zapsaných docházkách. Na ostatních revírech nalovili 1 174 ks ryb o váze
1 956 kg při 3 711 docházkách. Celkem bylo v sumářích našich rybářů vykázáno 4 417 ryb
o celkové hmotnosti 7 216 kilogramů při 15 157 docházkách. Nejvíce kilogramů ulovených
ryb měli pánové Jaroslav Škurek (117,3 kg), Ing. Jindřich Stoppani (103,4 kg) a Vladimír
Prchal (98,1 kg). Největšího kapra – 103 cm o váze 23,5 kg ulovil na Dyji pan Jaroslav
Škurek; největší štiku – 113 cm, 10 kg pan Jan Chyťa v revíru M 19; největšího amura –
110 cm, 13,5 kg pan Martin Havlíček v revíru M 19 A; největšího sumce - 85 cm, 3,85 kg
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teprve osmiletý Pavel Houb v revíru 19 A; největšího bolena – 65 cm, 2,7 kg 15tiletý Vojtěch
Látal, v revíru M 19 a největšího candáta – 87 cm, 5,8 kg pan Vilém Ulrich na Slezské Hartě.
Zajímavé jsou vysoké úlovky na revíru Morava 19 A – pískovna Náklo, kde je ovšem většina
lovících ze sousedních organizací a naši rybáři tuto lokalitu málo využívají.
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ LITOVEL DOUBRAVA
K 31. 12 2010 mělo sdružení 28 členů, na výroční schůzi byli přijati jako noví členové
paní Ludmila Vybíralová a pan Jiří Milder. Hlásí se dva noví členové, kteří musí splnit svoji
čekatelskou lhůtu. V roce 2010 byly svolány dvě členské schůze, uskutečnilo se 6 schůzí
výboru. Pro komunikaci je využíváno i SMS zpráv a internetu, takže koordinace činnosti je
velmi dobrá. Věkový průměr organizace je však vysoký a doplňování mladými členy je
tedy více než aktuální.
V posledních letech se zdá být nejpodstatnější oblast prezentace a získávání
finančních prostředků. Myslivecký ples v Července se vydařil, byl vyprodán a jeho finanční
efekt byl velmi příznivý. Jarní myslivecký den spojený s okresní kynologickou akcí (jarní svod
psů loveckých plemen) byl tradičně zdařilou akcí a MO byla proto pověřena spolupořadatelstvím Moravského poháru ohařů, který se uskuteční v srpnu 2011. V měsíci
červnu se na Doubravě konal Myslivecký den spojený se střeleckou soutěží na loveckém
kole o pohár Doubravy, z něhož návštěvníci odcházeli s dobrým pocitem příjemně
stráveného dne.
V myslivecké oblasti jsme na základě usnesení členské schůze nakoupili 500 kusů
bažantích kuřat ve stáří 7 týdnů, které pak byly odchovány v našich voliérách.
Od odchovu kachňat se upustilo a ohledem na situaci v honitbě. Během tří honů v závěru
roku 2010 bylo uloveno 375 kusů zvěře. Z rozboru odlovu, úhynu a rozdělení spárkaté zvěře
za rok 2010 vyplynulo, že bylo odloveno 13 kusů srnčí zvěře, 22 daňků, 9 kusů černé zvěře,
13 lišek; uhynulo 14 kusů srnčí zvěře a 1 daněk.
Chata Doubrava nutně potřebuje generální opravu kuchyně, ta se bohužel během
roku nerealizovala. Byla pouze provedena oprava stříšky, ale svody dešťové vody a
napojení na kanálový odtok se přesouvá na rok 2011. Jinak bude docházet k podmáčení
ch. Že se na údržbě a dalších pracovních činnostech myslivci činí, dokazuje počet
odpracovaných brigádnických hodin, kterých bylo za sezónu 4 332. Na jednoho člena
připadá kolem 160 hodin, požadovaný minimální limit 60 odpracovaných hodin splnili až
na výjimky ze zdravotních důvodů prakticky všichni členové. Objem prací je v posledních
letech víceméně ustálený, mění se jen podle aktuální potřeby. Z ekonomického hlediska
má zásadní význam pořádání společných akcí, kde je vítána i pomoc rodinných
příslušníků.
ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
Základní organizace má své sídlo v ulici Příčné, kde je vybudován chovatelský
areál. V roce 2010 bylo v ZO organizováno 29 dospělých a 7 mladých chovatelů. I Mladí
získávají úspěchy na výstavách a nejvíce ocenění získali Miroslav Vitoul a Hana Šubová.
Organizace se zaměřila na pořádání výstav, opravu chovatelského areálu, práci s mládeží
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a na účast na místních, okresních a krajských výstavách. Členové jsou organizováni
v chovatelských klubech, nejlepších výsledků dosahují MVDr. Vavrouch a pan Grulich.
Během roku 2010 se uskutečnily tři výstavy: Okresní výstava drůbeže, králíků a
holubů, Okresní výstava holubů - Memoriál Josefa Vrbky a místní výstava našeho ZO ČSCH.
Členové navštívili burzu drobného zvířectva ve Straubingu v Německu a také byl
uspořádán zájezd na Národní výstavu králíků, drůbeže a holubů do Lysé nad Labem.
Vedení ZO ČSCH pracuje ve složení: Ladislav Janeček - předseda; Ervín Labuda místopředseda; Zdeněk Šuba - jednatel; Jaroslav Vlk - pokladník.
ČESKOMORAVSKÝ SVAZ CHOVATELŮ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ
Organizace je zastřešena Okresním svazem ČMS CHPH v Uničově, který sdružuje
10 organizací se 140 členy. Základní organizace v Litovli má členů deset. Předsedou je pan
Miroslav Satora, jednatelem Ing. Přemysl Duda z Červenky, pokladníkem František Měsíc
z Unčovic a výcvikářem pan Jaroslav Zbořil z Příkaz. Během roku se uskutečnilo 19 závodů
starších holubů a 5 závodů holubů ročníku 2010 za účasti všech chovatelů ZO Litovel. Ti se
umístili v následujícím pořadí: Ing. Přemysl Duda (v OS Uničov 6.), Josef Moťka (9.), Miloslav
Čunderle (13.), Miroslav Satora (43.), František Urban (44.), Petr Kvapil (45.), Jaroslav Zbořil
(46.).
V nadoblastních soutěžích dosáhl významného úspěchu chovatel Ing. Přemysl
Duda, jehož holub získal 1. místo v kategorii E – superdlouhé tratí, 3. místo zde získal pan
Vladimír Smítal a 7. místo pan František Urban. Chovatel Duda se může pochlubit i
mezinárodním úspěchem. V ČR získal v soutěži 2. místo a postoupil tak na Celosvětovou
olympiádu v polské Poznani, kde jeho holub obsadil 11. místo. Úspěchy však stále
nepomohly v řešení trvalého problému, kterým je neexistence přípojky klubovny ZO
k elektrické síti, situaci je nutno i nadále řešit jen kabelem. Schůze jsou proto pořádány po
domluvě v klubovně VARI na ulici Příčné.
HANÁCKÝ JEZDECKÝ KLUB
Rok 2010 byl pro HJK bohatý na akce, které klub jak pořádal, tak i se jich účastnil.
Šlo o chovatelské celorepublikové výkonnostní zkoušky Českého sportovního ponyho. Mezi
ně patří i „Hobby závody“ a dvou se zúčastnila většina jezdců jezdeckého klubu. Celkem
se členové účastnili cca 20 závodů od dubna do září. Seriál závodů „Středomoravská
jezdecká liga“, „Moravsko-slovenský pohár“ a „Pohár Zlínského kraje“ absolvoval Jan
Pavlíček s koněm Redenptia a tato dvojice dosahovala čelná umístění. Pavla Buláková
s koněm Fargo se zúčastnila Mistrovství ČR ve Zduchovicích v okrese Příbram, kde obsadila
13. místo a pěkné umístění získala i na prestižním závodě Ford cup v Trojanovicích.
S koněm Myšlenka vyhrála i Benjamin cup.
Jezdeckou licenci během roku získala během roku Valerie Chlíbková s koněm
Markýza de Šargoun. Cestu do areálu si našly i školní družiny a mateřské školy, například
děti z MŠ Unčovice, ŠD Jungmannova, MŠ Gemerská a děti s rodiči z Březové. Nad stájemi
opravil střechu pan Josef Pokorný a to na vlastní náklady. Tato investice byla naprosto
nutná pro další fungování HJK Litovel. Město Litovel přispělo HJK částkou 50 000 Kč, což se
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vzhledem k finanční náročnosti tohoto sportu jeví jako velmi málo a podle tvrzení vedení
HJK to bylo z příspěvků pro litovelské sportovní oddíly nejméně.
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ
Rok 2010 byl pro včelaře velmi obtížný. Vlhké a chladné počasí srazilo možné
množství medu a včelaři hodnotili celkovou snůšku jako katastrofální. Situace není růžová –
je to přímá úměra – ubývá včelařů i včel. Za posledních pět let ubylo v Olomouckém kraji
kolem 2 300 chovů včel, což je 7 % ze současného počtu. Včelaře v posledních letech
decimoval především včelí mor, chovatelů tak ubývá a mladí se nehrnou. Takže starší
chovatelé už včelstva neobnovují a mladí o chov zájem nemají. „Založit nový chov včel je
poměrně velká investice. Když tady v minulosti řádil mor, včelaři museli spálit kompletně
celý chov i veškeré vybavení a už nemají sílu začínat znovu“. V současné době působí
v Olomouckém kraji přes 2 700 včelařů, před pěti lety jich bylo hodně přes tři tisíce“, tvrdí
předseda olomouckého včelařského svazu Pavel Matlas. Dále říká: „Osm z deseti rostlin
přitom opyluje právě včela. Včelstvo má až 40 000 včel a založit nový chov přitom přijde
na desítky tisíc korun. Jen přístroj na stáčení medu stojí kolem dvaceti tisíc“.
Olomoucký kraj chce vývoj změnit a radní rozhodli, že začínajícím a stávajícím
včelařům rozdělí v roce 2011 400 000 korun. Začínající včelaři mohou získat až 15 000 korun,
maximálně tři čtvrtiny nákladů. Peníze mohou využít na nákup úlů, včelstev a včelařského
vybavení včetně ochranného oděvu. U včelařů, kteří se chovu věnují delší dobu, je
dotace maximálně 10 000 korun. Pro ilustraci a mírný optimismus ještě souhrnná čísla za
poslední léta: počty včelstev v okrese Olomouc v letech 2006, 2008 a 2010 : 7 286, 6 728,
7 051; v Olomouckém kraji celkem: 33 789, 30 365, 31 499. Počty včelařů ve stejných letech
v okrese Olomouc: 659, 637, 582 a v Olomouckém kraji celkem: 3 069, 2 813 a 2 722. Takže
údaje za okres i kraj máme k dispozici, škoda, že přes žádost, urgenci i opakovanou prosbu
nemáme žádný údaj o těchto počtech a problémech od předsedy ZO ČSV Litovel. Snad
se jí dočkáme příště!?
KYNOLOGICKÝ KLUB
Pravidelný výcvik psů se opět konal vždy v neděli dopoledne na cvičišti Komárov.
Během roku pak byla uskutečněna řada společných akcí a vycházek. Ty směřovaly do
Nasobůrek, Lhoty u Nákla a dvakrát do Moravičan. Konaly se společné výcviky s kynology
z Uničova a Neředína.
V květnu proběhly klubové závody v kategorii ZZD a ZZV, v září na „Litovelských
slavnostech“ byla provedena ukázka výcviku a práce se psy. V době podzimu se konaly
dvě brigády na úklid prostranství cvičiště, klubovny a řezání dřeva. Dne 14. listopadu
na výroční členské schůzi přednesl pan Nosek zprávu o hospodaření, byly odsouhlaseny
členské příspěvky pro další rok, v diskusi byl zhodnocen výcvikový rok, hovořeno i o úpravě
klubovny a okolí. Jako výcvikáři starších psů byli určeni pánové Vespalec, Vočka a Kubín,
výbor klubu pak prošel beze změny. V závěru roku šlo již jen o účast na výstavách, 19. 11.
o exkurzi do Pivovaru Litovel a kalendářní rok byl zakončen společných posezením
v klubovně.
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38. SPORTOVNÍ ORGANIZACE A SDRUŽENÍ
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TATRAN LITOVEL
Je stále největší sportovní organizací v Litovli a jejím nejvyšším a rozhodujícím
orgánem je Valná hromada TJ Tatran Litovel. Konkrétním vedením je pověřena Rada
předsedů TJ, kterou tvoří jednotliví předsedové oddílů a odborů. Předsedou je pan David
Baroň, místopředsedou Ing. Jan Krejčí, tajemníkem Mgr. Oldřich Štěpán, pracovnicí
hospodářského úseku účetní paní Soňa Milčická. Současný stav členské základny TJ je
639 členů, což je jeden z nejvyšších počtů v kraji. Dospělých je 357 - jsou to aktivní
sportovci, trenéři, funkcionáři a přispívající členové, počet mládeže je 282 – což jsou aktivní
sportovci jednotlivých mládežnických kategorií. V porovnání s minulým rokem došlo
k poklesu o 21 členů (u dospělých pokles o 49, u mládeže nárůst o 28 členů).
ASOCIACE SPORTU PRO VŠECHNY – ASPV
Předsedkyní oddílu je paní Taťána Popelková, odbor má 32 členů (20 dospělých,
12 dětí). Provádí vlastní sportovní činnost v rámci RS ASPV – cvičení dětí předškolního věku
a aerobik žen. Cvičení předškolních dětí probíhá každé pondělí od 16 do 17 hodin na
GJO, ženy cvičí aerobik pravidelně v úterý a ve čtvrtek od 18.30 do 19.30 na Sokolovně.
Cvičitelkami jsou: Taťána Popelková, Mgr. Martina Popelková, Mgr. Inka Koutná a Věra
Zlatníčková. Všechny pak absolvují vzdělávací semináře a novinkami z nich obohacují
cvičební hodiny. Velkou rezervu má odbor v počtu členů mládeže, především dětí
předškolního věku.
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Oddíl KČT TJ Tatran Litovel měl v roce 2010 členskou základnu 23 členů, z toho 11
dospělých, 9 členů mládeže a 3 důchodce, všech vedených v oddíle TOM 4116 LOTUS
Litovel. Výkonný výbor pracoval ve složení: Ing. Zdeněk Šišma – předseda; Ing. Miroslav
Lakomý, Ludmila Kaštilová, Iveta Hrachovinová a Anna Gruntová - členové výboru. Výbor
se pravidelně scházel jedenkrát měsíčně za účelem přípravy vycházek a vedení agendy
odboru.
V tomto roce oddíl pořádal 12 jednodenních vycházek. Zahájení roku bylo tradiční
1. 1. 2010 – výstup na Třesín s účastí 22 členů; v únoru okruh přes Sobáčov do Litovle.
Zahájení jarní turistické činnosti proběhlo vycházkou do Střeně (účast 16), v dubnu pak
vycházka Šumperk – Háj – Zámeček, v květnu dálkový pochod „Putování za loštickým
tvarůžkem“. Stěžejní akcí byly Toulky Litovelským Pomoravím dne 5. června za účasti 230
pěších turistů, cykloturistů a organizátorů, vše ve spolupráci s Rodičovským sdružením
ZŠ Jungmannova. V měsíci červnu byl organizován výlet do Chropyně a Kroměříže a
v červenci provedena obnova turistického značení Mladečského okruhu a cesty z Bílé
Lhoty přes Řimice k mostu přes řeku Moravu u Mladče. Září bylo ve znamení dalšího výletu,
a to z Konice přes Vojtěchov a Javoříčko do Bouzova; v říjnu vycházka z Choliny přes
Cakov do Náměště na Hané. Turistická sezóna byla zakončena v listopadu na Nových
Mlýnech.
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Při značkařské činnosti obnovili členové KČT značení z Bílé Lhoty k Novým Zámkům
v délce 5 a značení Mladečského okruhu v délce 12 kilometrů, provedli též údržbu
12 rozcestníků v okolí Litovle a Mladče. Oddíl TOM 4116 LOTUS se během roku pravidelně
zúčastňoval akcí pořádaných TJ Tatran a scházel se jedenkrát týdně na pravidelném
cvičení v tělocvičně ZŠ Jungmannova. Rok 2011 bude ve znamení oslav 100 let turistiky
v Litovli, k nimž je připravována výstava ve Výstavní síni Městského klubu.
HOROLEZCI
Předsedou šestnáctičlenného oddílu dospělých je pan David Baroň. Jde o
náročnou specializovanou individuální i týmovou sportovní činnost, která i přes maximální
snahu stále nenachází odezvu u litovelské mládeže.
HÁZENÁ
Je prvním z nosných a tradičních sportů v Litovli a tento oddíl již dlouhá léta vede
Ing. Karel Zmund. Dalšími členy výboru oddílu jsou: Vlastimil Navrátil – místopředseda,
Ing. Zdeněk Šenkýř – tajemník, Ing. Ladislav Sléha – pokladník, Ing. David Číhal a
Mgr. Radovan Šimek - členové. Oddíl má 135 členů, z toho 65 dospělých a 70 členů
v mládežnických kategoriích.
Na jaře roku 2010 se hráči mužů utkali na turnaji v polském Zawadskie s mistrem
Polska a účastníkem Ligy mistrů družstvem Viva Targi Kielce. Výsledek zde není podstatný,
spíše fakt, že ne každému hráči se za jeho kariéry naskytne tak zajímavá výkonnostní
konfrontace a je mu umožněna. Další výjimečnou událostí byly 80tiny nestora litovelské
házené pana Milana Beňi, který tomuto sportu věnoval podstatnou část svého života.
Za jeho aktivní podíl na úspěších naší házené a možnost využívání jeho bohatých
zkušeností se mu dostalo i veřejného poděkování na Valné hromadě TJ. A do třetice:
litovelský odchovanec brankář Michal Baránek získal s týmem Zubří 2. místo v extralize ČR
a nyní se navrátil do mužstva Litovle.
V oddíle celkem působí 6 družstev. Muži hrají 1. ligu ČR pod vedením trenéra
Lubomíra Krejčíře a po jarní části byli na 8. místě. Hodnocena je dobrá práce s mladými
hráči po generační obměně mužstva. Starší dorost, který vedou trenéři Sitár a Müller se ve
2. lize dostal až na 4. místo; starší žáci ve Středomoravské lize byli osmí (trenéři Mach a
Filip). Mladší žáci pod vedením J. Schmalze si ve Středomoravské lize vybojovali 5. místo.
Dále zde působí starší miniházená pod vedením trenérky M. Benešové a mladší
miniházená, kterou vedou L. Filipová a S. Rozsypalová. Práce s mládeží se daří, nábory jsou
úspěšné, ale trenéři „bojují“ s moderními zájmy dětí (počítačové hry aj.).
Trenér Krejčíř ukončil spolupráci s TJ a odešel do Zory Olomouc jako ředitel
Sportovního centra mládeže. V létě tak přebrali družstvo mužů trenéři Zdeněk Sléha a Libor
Šmíd. Dále pokračovala spolupráce s polským klubem ASPR Zawadskie na úrovni mužů a
dorostu. Na 51. turnaji O pohár města Litovle se objevily silné celky Velké Bystřice, Fatry
Napajedla, Sokola Velké Meziříčí a nakonec se vítězem stali hosté z Polska a na druhém
místě skončili domácí. Nově vznikl B tým mužů, který je koncipován jako juniorka s cílem
usnadnit přechod dorostu do 1. ligy mužů.
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Celkem tedy v sezóně 2010/2011 působí 7 družstev. Muži v 1. lize skončili na krásném
2. místě, ovšem ve druhé části je čeká mnohem horší los. V Českém poháru postoupili
až do osmifinále, kde i po dobrém výkonu nakonec prohráli s extraligovou Jiskrou Třeboň.
Muži B ve Středomoravské lize jsou po podzimu na pěkném druhém místě. Starší dorost
dopadl ve 2. lize Morava podobně pod vedením trenérů V. Sitára a P. Filipa. Také starší
a mladší žáci vedení V. Machem a D. Číhalem ve Středomoravské lize postupují do lepší
skupiny pro jarní část ze druhých míst. Vedení starší miniházené se ujali K. Zmund a
M. Sušeň, u mladší miniházené zůstaly trenérkami L. Filipová a S. Rozsypalová.
KOPANÁ
V soutěžích je zapojeno 7 družstev a přípravka pro hráče do šesti let, kteří ještě
nemohou být registrováni. Muži soutěží v Krajském přeboru Olomouckého kraje; dorost
starší a dorost mladší v Moravskoslezské dorostenecké divizi, starší a mladší žáci ve II. třídě
Olomouckého kraje a mladší i starší benjamínci v Okresním přeboru Olomouckého kraje.
Výbor fotbalového oddílu pracoval ve složení: Jaromír Jindra – předseda, Antonín Pavelka
– sportovní ředitel, Ing. Alexandr Kučera – pokladník, Pavel Pěruška – sekretář, Daniel
Zavadil – člen výboru.
Družstvo mužů zahájilo sezónu pod vedením R. Sedláčka a vedoucího mužstva
M. Kratochvíla. Z mužstva odešli tři hostující hráči, osm bylo uvolněno na hostování. Během
soutěže odešli na hostování další čtyři hráči, mezi nimi i nejlepší střelec P. Bubla. Na
hostování pak přišli P. Mráček a O. Žáček. Po vydařeném začátku však přišly tři porážky,
dokonce debakl ve Velkých Losinách 1:7! Výsledkové peripetie měly i objektivní příčiny –
dlouhodobě chyběl D. Zavadil a v uvedeném zápase se zranili dva hráči, pro které to
znamenalo vyřazení po celý zbytek podzimu. Dále to šlo nahoru a dolů, ale pak přišla
šestizápasová neporazitelnost, kterou malinko pokazila jen domácí remíza s Lipníkem 1:1.
Nakonec se družstvo umístilo na 6. místě, když 8x vyhrálo, 3x remizovalo a 6x prohrálo.
Získalo 25 bodů a skóre 34:31 (celkem skórovalo 10 hráčů, nejlepším střelcem se stal Jan
Fišara se sedmi brankami).
Starší dorost pod vedením K. Gála a vedoucího mužstva R. Coufala se umístil na
10. místě, mužstvo získalo 14 bodů a skóre mělo 27:37. Ze 13 zápasů 4x zvítězilo,
2x remizovalo a 7x prohrálo. Nejlepším střelcem byl s 9 brankami J. Látal.
Nejvíce změn proběhlo během podzimu u mladšího dorostu. Došlo k výměně
trenéra, když z pracovních důvodů skončil trenér J. Dlask. Pod vedením trenéra P. Grofka
a vedoucího mužstva J. Planičky skončilo mužstvo na 13. místě, když získalo jen 9 bodů
a mělo skóre 16:88. Po sérii vysokých porážek z úvodu soutěže nastalo postupné zlepšení
výkonů.
Starší žáci byli opět nuceni pro nedostatek hráčů sehrát okresní soutěž na polovinu
hřiště. Nakonec soutěž odehráli s přispěním jak mladších žáků, tak i starších benjamínků.
Ovšem mužstvo pod vedením trenéra A. Bučka skončilo až na posledním 8. místě tabulky
okresního přeboru s 0 body a skóre 11:87. Poděkování trenéra směřovalo hlavně k mladým
hráčům, kteří pomohli, aby se mohla podzimní sezóna vůbec dohrát.
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Mladší žáci začali sezónu s poměrně silnou základnou, která tam přešla ze starších
benjamínků. Mužstvo pod vedením trenéra V. Debnára odehrálo okresní soutěž II. třídy
skupiny „A“ a umístilo se na velmi pěkném 7. místě se 7 body a skóre 37:46. Trenér
vyzdvihuje disciplínu celého kolektivu, ve kterém hrály dokonce i dvě dívky. Nejvíce
branek vstřelili Hwozdecki a Novák po sedmi.
Starší přípravka vedená trenéry P. Listopadem, J. Gazdíkem a vedoucím mužstva
P. Pěruškou odehrála sérii 8 mistrovských turnajů rozdělených na dvě části. První část
skončila pro benjamínky velmi dobrým třetí místem, druhá část dokonce 2. místem.
Nejvíce branek vstřelil Knébl, ovšem v patách za ním i Pavlína Pěrušková jich dala 6!
Za odměnu na úplný závěr sezóny se družstvo zúčastnilo turnaje v Praze. Hráči měli
možnost porovnat svou výkonnost s mužstvy jako Sparta Praha, Meteor Praha, Mladá
Boleslav, Bohemians 1905 a dalšími a ani v konkurenci s nimi se neztratili a sehráli s nimi
vyrovnaná utkání. Vedení TJ Tatran jim děkuje za předvedené výkony a parádní
reprezentaci, a to nejen hráčům a vedení, ale i obětavým rodičům za podporu.
Mladší přípravka odstartovala sezónu s mnoha novými tvářemi. Pod trenérem
J. Polanským a vedoucím mužstva P. Lažou sehrálo mužstvo 8 mistrovských turnajů
po čtyřech účastnících. Skončili na vynikajícím 2. místě, hned za Uničovem. V mladší
přípravce hrají hráči narození v roce 2002 a mladší. Mužstvo, hrálo se 4 hráči ročníku 2002
a zbytek tvořili mladší až po ročník 2005. Na konci podzimní sezóny odešli na zimní přípravu
do SK SIGMA Olomouc nejlepší hráči Hustý a Sedláček. Byli to totiž oni, kteří vstřelili v soutěži
nejvíce branek, a to Hustý 49 (!) a Sedláček 14.
Fotbalový oddíl je úspěšný, ale nespí na vavřínech. Jeho hlavní prioritou zůstává
vybudování uceleného systému sportovní přípravy mládeže, výchova a zařazování
vlastních odchovanců do mužstva dospělých. Chce to nadšení a obětavost a té, jak se
zdá, mají naši fotbalisté na rozdávání!
KUŽELKY
Předsedou oddílu je stále pan Jaroslav Čamek a k 31. 12. 2010 měl oddíl 40 členů,
z toho 33 mužů a 7 dorostenců. Činnost oddílu byla zaměřena na vlastní mistrovská utkání
a turnaje jiných oddílů. V sezóně 2009/2010 měl oddíl v soutěžích 5 družstev. První mužstvo
„A“ hrálo Severomoravskou divizi a zde zopakovalo svoje pěkné umístění z loňska a
skončilo na 5. místě. Druhé družstvo „B“ hrálo Přebor Olomouckého kraje a sezónu
ukončilo na 8. místě. Třetí a čtvrté družstvo („C“ a „D“) v okresním přeboru svedlo velký boj
o konečné umístění paradoxně mezi sebou. Nakonec souboj lépe vyzněl pro mladší
hráče, kteří skončili na 3. místě a družstvo „C“ hned za nimi na místě čtvrtém. Družstvo
dorostenců hrálo II. ligu a oddílu udělalo radost největší, když celou soutěž vyhrálo a tím si
zajistilo pro příští rok účast v I. severomoravské lize. Po skončení soutěží skončilo i toto
mužstvo a ti, kteří přešli do juniorského věku, se začlenili již do mužstev dospělých a mohou
významnou měrou přispět ke kvalitním výsledkům.
V měsíci lednu 2010 se na kuželně Pozemstavu Prostějov konal okresní přebor
jednotlivců mužů a seniorů a oddíl nedopadl vůbec špatně. Velkého úspěchu dosáhl
František Baleka, celou soutěž s přehledem vyhrál s náhozem 571 poražených kuželek
a poradil si tak i s hráči vyšších soutěží. Zde se dále umístili: Stanislav Brosinger na 12. místě
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(485 kolků) a Jaroslav Čamek na 20. místě (478 kolků). Mezi seniory jen vinou horší dorážky
unikl postup Ludvíku Vymazalovi, který obsadil výkonem rovných 500 kuželek 6. místo.
Omladina bojovala v krajském přeboru na kuželně v Přemyslovicích a předvedla
výborné výkony. Mezi juniory jsme měli vítěze, když Petr Axmann srazil 548 kuželek a na
4. místě Jakub Mokoš jich měl na kontě 524. Dorostenecká soutěž byla nejpočetněji
zastoupena, ale i tady měl oddíl vítěze. Stal se jím Tomáš Truxa s výkonem 532 kuželek.
Krásné třetí postupové místo mezi staršími žáky získal Petr Jindra s výsledkem 349 kolků.
Z tohoto přeboru do dalšího kola postoupil do bojů o přeborníka ČR pouze on a v kategorii
starších žáků obsadil 17. místo. Žákovské družstvo se v příštím roce zapojí do soutěže Pohár
mladých nadějí.
Po ukončení mistrovských utkání a odehrání přeborů začala příprava na novou
sezónu účastmi na turnajích, které pořádají ostatní oddíly. V únoru, v době jarních
prázdnin, byl již tradiční nábor mládeže z litovelských základních škol, který bez problémů
zvládli pánové Antonín Horký a předseda oddílu Jaroslav Čamek.
Pro veřejnost byla opět uspořádána 2. května vlastně již pravidelná soutěž koulení
o ceny zvaná „Letecká“. Turnaje se zúčastnilo 30 občanů a vítězi se stali: Roman Pištěk
s výkonem 64 kolků mezi muži, Jana Blinková se 63 kolky mezi ženami a Tomáš Marek
s 38 kolky mezi dětmi do 12 let.
Jako v letech minulých do Litovle zavítali přátelé kuželkáři z Drážďan – Radebeulu,
tentokrát ve dnech 11. – 13. června. V rámci této návštěvy bylo v oddílové kuželně
sehráno přátelské utkání na 100 hodů, ve kterém tentokrát zvítězili domácí v poměru
2 490 : 2 371 sražených kolků. Návštěva byla spojena s exkurzí do podniku Adriana ve
Třech Dvorech a vyjížďkou na kole po Litovelském Pomoraví. Sobotní večer bylo
pohodové posezení na zahradě u pana Kadlčíka, kde byly i vyhlášeny výsledky
přátelského utkání.
V srpnu proběhl 38. ročník memoriálu R. Wirzingera a J. Skály za účasti 14 mužstev.
Všechna tři první místa obsadila naše družstva v pořadí „B“, „D“, „A“ a mezi jednotlivci
nám patřila první dvě místa: Jaroslav Vidím z družstva „B“ 458 kolků a Jiří Čamek z družstva
„D“ srazil 452 kolky. Nejlepší dorážku měl pan Josef Gassmann z oddílu Orel Kelč.
Poslední kuželkářskou akcí roku byl v prosinci přebor jednoty spojený se vzpomínkou
na člena oddílu Lubomíra Čamka. Přeboru se zúčastnilo 22 hráčů a mezi muži zvítězil
Lubomír Blinka (449 kolků), mezi dorostenci David Čulík (420 kolků).
Na údržbě kuželny a při zajišťování služeb při akcích pro veřejnost bylo v průběhu
roku odpracováno 114 hodin. V roce 2010 byla řada významných životních jubileí členů
oddílu, například pan Antonín Karger oslavil 80, Jaroslav Čamek 75, Antonín Horký 70,
Karel Blinka 60 a Dušan Žouželka 50 roků – výbor popřál všem hodně zdraví a sportovních
úspěchů do dalších let.
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Na výroční schůzi byl zvolen nový výbor oddílu pro léta 2011 - 2012 ve složení:
Jaroslav Čamek – předseda; Dušan Žouželka – místopředseda; Kamil Axmann – organizační pracovník; Jiří Čamek – pokladník; Ing. Jaroslav Ďulík, Antonín Horký a Ing. Miroslav
Sigmund – členové výboru.
LYŽOVÁNÍ
Lyžařský oddíl má nyní 79 členů, z toho 62 dospělých a 17 mladých. Předsedkyní
oddílu je paní Jitka Rampasová, hospodářkou Lenka Zlámalíková. Ta je též členkou
sportovní sekce oddílu spolu s Blankou Čáslavovou. Sportovně rekreační činnost se
převážně odehrává v lokalitě Petříkov, kde na lyžařské základně obě jmenované
prováděly výcvik dětí na lyžích a snowboardech.
V únoru se uskutečnily veřejné lyžařské závody, na které se přihlásilo 75 závodníků.
Ve svých kategoriích se na prvních místech objevili naši sportovci Jakub Zlámalík a
Veronika Nálepová. O týden později, na veřejných závodech v Ostružné, kterých se
zúčastnilo 7 členů oddílu, vyhrála svou kategorii opět Veronika Nálepová, mezi chlapci byl
Jiří Kročák třetí, Alfréd Kaděrka čtvrtý a kategorii žen vyhrála Sylva Kaděrková. Lyžařský
karneval v areálu Zetocha v Petříkově proběhl 6. března a měl obrovský úspěch. Muži
z oddílu se účastnili běžeckých závodů Jizerská padesátka, „1 000 lanových délek“ a
Jesenický lyžařský maraton. Oddíl rovněž zajišťoval chod petříkovského bufetu „Mázhaus“.
V letní sezóně se oddíl organizačně spolupodílel na Sobáčovském triatlonu
pořádaném TTC Olomouc 29. května a 13. června uspořádal 4. ročník závodů na
kolečkových bruslích na cyklostezce Litovel – Víska za účasti 27 závodníků. V měsíci srpnu
se ve dnech 16. – 22. uskutečnilo letní soustředění dětí na základně v Petříkově.
ODBÍJENÁ
Předsedou oddílu volejbalu TJ Tatran Litovel je i nadále Ing. Tomáš Remeš. Oddíl má
68 členů, z toho 31 dospělých a 37 mládeže a dětí. Sportovci oddílu dosáhli v roce 2010
řady úspěchů v domácích i mezinárodních soutěžích v kategoriích mládeže i dospělých,
některé z nich byly oceněny v hodnoceních příslušných sportovních svazů a organizací.
Družstvo žen ve 2. lize skončilo na bronzové příčce; muži v Krajském přeboru Olomouckého
kraje zvítězili a jako vítěz kvalifikace postupují do 2. ligy; juniorky ve 2. lize Morava získaly
stříbro; starší žačky v Českém poháru byly na 5. místě a kadetky v 1. lize Morava skončily
třetí. Kromě těchto úspěšných sportovních družstev, která se zúčastňují mistrovských soutěží
je v oddíle zastoupeno i družstvo „amatérů“, které je složeno z bývalých aktivních hráčů
volejbalu a sportovců jiných odvětví.
Oddíl stále pokračuje ve zvelebování sportovního areálu u GJO, kde jsou dvě
písková hřiště, antukový kurt (na něm byly svépomocí položeny umělé čáry). Dominantou
areálu je sportovní klubovna, která je plně využívána členy oddílu. Přes uvedené úspěchy
se oddíl potýká s výrazným poklesem členské základny, která z původních 92 klesla na
současných 68, z toho u dospělých ze 41 na 31 členů a u mládeže a dětí z 51 na 37 členů.
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MALÁ KOPANÁ
Předsedou oddílu je pan Radek Gela, jeho zástupcem pan Zdeněk Motl. Oddíl má
17 členů, pouze dospělých. V 1. futsalové lize v jarní části oddíl bojoval o záchranu, ovšem
na podzim přišlo zlepšení a konečné 8. místo. Nejlepším střelcem mužstva je pan Jiří
Kohout.
FLORBAL
Oddíl má 44 členů, z toho 12 dospělých a 32 mladých. V soutěžích jsou zapojena
3 družstva. Muži hrají Ligu Olomouckého kraje a po podzimní části jsou na 11. místě.
Družstvo se skládá v naprosté většině z odchovanců litovelského florbalu. Dorostenci ve
2. lize – divizi VII. A – skončili na 5. místě a družstvo tvoří převážně odchovanci, kteří
v minulé sezóně hráli za starší žáky. V Lize Olomouckého kraje soutěží také mladší žáci.
Soutěž proběhla jako jednotlivé turnaje a mužstvo skončilo na 3. místě. Ve všech soutěžích
svých věkových kategorií potvrdili dobrou pozici litovelského florbalu. Předsedou oddílu je
pan Václav Stratil.
STOLNÍ TENIS
V oddíle je 19 členů, 7 dospělých a 12 mladých, předsedou oddílu pan Radek Uvízl.
Tréninky i mistrovská utkání probíhají v budově Sokolovny. Soutěží celkem 2 družstva a
mládež jednotlivci. Družstvo „A“ hraje regionální přebor, družstvo „B“ okresní soutěž I.
Mládež se účastní bodovacích turnajů v rámci kraje i okresu. Jistě za zmínku stojí 1. místo
na bodovacím okresním turnaji TOP 9, a celkově 1. místo v žebříčku dorostenců v okrese
Olomouc. V měsíci listopadu oddíl uspořádal na Sokolovně turnaj tříčlenných družstev
„O pohár města Litovle“, kterého se zúčastnila družstva z olomouckého, prostějovského
a šumperského regionu.
ŠACHY
V tomto roce pracoval Výkonný výbor šachového oddílu TJ Tatran Litovel ve
složení: Ing. Michael Knajbl – předseda; Ing. Jan Krejčí – pokladník a organizační
pracovník; Ing. Karel Haderka, Josef Klapka a Petr Vyhnálek – členové výboru.
V sezóně 2009/2010 byla v soutěžích dospělých 3 družstva. „A“ družstvo hrálo 1. ligu
východ, kapitánem byl Ing. Michael Knajbl. Družstvo vhodně posílilo a se ziskem 29 bodů
bez jediné porážky ovládlo 1. ligu. Suverénní vítězství znamenalo, že již potřetí ve své historii
postoupilo družstvo do Extraligy. Družstvo reprezentovalo celkem 18 hráčů.
„B“ družstvo poprvé ve své historii postoupilo do 1. ligy a stanovilo si jednoznačný cíl
- pokusit se zde udržet. To se nakonec družstvu podařilo a se ziskem 14 bodů obsadilo 7.
místo. I za toto družstvo bojovalo a bodovalo 18 hráčů. „C“ družstvo bylo v oblastní soutěži
„Sever“, získalo 24 bodů, v soutěži zvítězilo a postoupilo do krajského přeboru. V sestavě
bylo 13 hráčů, mezi nimi jediná žena Nikola Lužíková.
V mládežnických soutěžích reprezentovalo TJ Tatran Litovel družstvo starších žáků
na Mistrovství ČR starších žáků ve složení: Lukáš Vyhnálek, Jan Homola, Martin Hampl,
Pavel Hampl, Pavel Navrátil a hostující Adéla Koutná. Na Mistrovství Evropy smíšených
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družstev v Pardubicích ČR reprezentovali na prvních dvou šachovnicích naši borci: Honza
Krejčí, který získal ze 7 utkání 5,5 bodu a Lukáš Kuchynka se 3 body ze 6 utkání. ČR zde
obsadila 4. místo, zvítězilo Polsko před Rumunskem a Maďarskem. Celkem hrálo 8 družstev.
V soutěžích jednotlivců hned v lednu v turnaji „O pohár Opavských hor“ v polských
Glucholazích při účasti 52 hráčů zvítězil Honza Krejčí. Účastníky Krajského přeboru v rapid
šachu byli naši mladí Martin Hampl, Jan Homola, Lukáš Vyhnálek, Pavel Hampl a Josef
Bandík a jejich výsledky byly velmi dobré. V měsíci březnu na mistrovství České republiky
juniorů do 18 a do 20 let v Koutech nad Desnou z 12 účastníků byl Honza Krejčí v kategorii
H 20 na 5. místě a v kategorii H 18 třetí. Týž měsíc se konal 14. ročník turnaje
„O Stavenického krále“ za účasti 96 hráčů. Dobrého umístění tady dosáhli Petr Mohapl
(5. místo) a Jan Krejčí sen. (8. místo).
Na 14. ročníku NECKAR OPEN 2010 v Německu byl ze 374 hráčů na 35. místě Honza
Krejčí. V květnu se ve švýcarském městě Chur konalo Mistrovství střední Evropy družstev
mužů MITROPA CUP 2010 za účasti deseti států Evropy. ČR reprezentoval na 2. šachovnici
náš Štěpán Žilka (získal 4,5 bodů z 9 partií) a na 3. šachovnici Honza Krejčí (4,5 bodu z 9
utkání). ČR skončila na 7. místě, zvítězila Itálie před Maďarskem a domácím Švýcarskem.
Na Mistrovství ČR mužů v Ostravě (OPEN turnaj) byl z 94 hráčů opět úspěšný Honza Krejčí,
který skončil sedmý.
Bez výraznějších úspěchů našich závodníků skončily letní soutěže: NIKI OPEN 2010 –
Náchod; CZECH OPEN Pardubice; Olomoucké šachové léto - Krajský přebor
Olomouckého kraje i Jeseník FIDE OPEN. Podzim byl mnohem výraznější a již v září na
Mistrovství Evropy mládeže v Batumi (Gruzie) obsadil Honza Krejčí v kategorii H 18 –
13. místo z 41 hráčů. Na Mistrovství Moravy a Slezska v Koutech nad Desnou v kategorii
H 16 bodoval Jan Homola. V listopadu se konal turnaj CZECH OPEN BRNO, a i tady zazářil
Honza Krejčí, když ze 71 hráčů byl jasně nejlepší. Na závěr roku opět zabojovala rodina
Krejčích a to na Mezinárodním šachovém turnaji v rakouském Aschachu an der Donau.
Z 88 hráčů byl zase nejlepší Honza Krejčí, ale z 24. místa mu úspěšně sekundoval táta - Ing.
Jan Krejčí. Řada hráčů též startovala na různých domácích turnajích jak v rapid šachu, tak
i v bleskových šachových turnajích. Úspěšný hráč Honza Krejčí je již mezinárodní mistr a asi
mu kyne skvělá nejen šachová budoucnost. Kontaktovala ho totiž americká univerzita
v Dallasu ve státě Texas a nabídla mu studium a stipendium po absolvování gymnázia,
s podmínkou reprezentace jejich školy na šachových akcích v USA. Ten kluk se ve světě
jistě neztratí!
KLUB LITOVELSKÉHO PETANQUE - KLIP
Rok 2010 hodnotí vedení klubu KLIP jako zase lepší, než byly ty předcházející. To
vyplývá ze zprávy statutárního zástupce a prezidenta klubu Pavla Bureše st. Největší podíl
ve statistice úspěchů mají hráči: Pavel Bureš ml., Jana Burešová, Pavel Bureš st., mezi které
se tak nějak vedral Miroslav Neoral. Ti všichni se také nacházejí v první padesátce žebříčku
ČAPEK. Ovšem i dalších 6 hráčů nějakým úspěchem do statistiky přispělo a kromě
jednoho, absolvovali všichni alespoň jeden turnaj.
Jako nejhodnotnější se jeví umístění na Mezinárodním mistrovství ČR, kde Pavel
Bureš ml. s Miroslavem Neoralem vybojovali třetí místo, které ještě doplnili 7. místem Pavel
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Bureš st. s Janou Burešovou. KLIP se tak na tomto turnaji stal nejúspěšnějším klubem. Pavel
Bureš st. a Jana Burešová jsou také Mistry Moravy a Slezska. Právě sem se rok od roku
přesouvá těžiště úspěchů KLIPu a snad se bude brzy možno pochlubit i titulem Mistra ČR?
Vždyť poprvé v historii hned tři hráči dosáhli zisku přes 400 bodů za jediný turnaj.
I pro ty, kteří takové ambice nemají, je klub otevřen a chce přivítat každého, kdo si
chce zahrát na jakékoliv úrovni, třeba jen tréninkově. Klub vytváří stále lepší podmínky
k tomu, aby účast jeho členů na turnajích byla početnější a výsledky lepší. K tomu výrazně
napomáhá jak Olomoucký kraj, tak i Město Litovel, kteří tento sport každoročně podporují
významnými obnosy do rozpočtu klubu. V roce 2010 měl klub 23 registrovaných hráčů,
v následujícím roce se mají jeho řady rozšířit o další tři členy.
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL LITOVEL
Jejím starostou je nadále Mgr. Mirko Spurník a počet členů se ustálil na 131. Dochází
sice k mírnému úbytku, ale je to spíše proto, že není k dispozici dostatek cvičitelů –
dobrovolníků. Za honorář by jich, třeba z učitelských řad, byl jistě dostatek, ale zdarma
není zájem. Na valné hromadě, kde byl potvrzen dosavadní výbor, se tato otázka stala
jednou z nejožehavějších.
V TJ Sokol cvičí 2 družstva žen, družstvo starších žen, družstvo jógy, Stará garda,
oddíl kondiční kulturistiky a oddíl tenisu. Ovšem činnost byla vyvíjena nejen v oblasti
tělocvičné a sportovní, ale i kulturní. Složité byly jiné problémy. Ve druhém pololetí roku
došlo k významným změnám v držení budovy a sokolského majetku. S připravovaným
prodejem budovy sokolovny Městu Litovel došlo k bezplatnému předání veškerého
majetku na Sokolskou župu Olomouckou – Smrčkovu a pak k 1. 1. 2011 právě Městu
Litovel. K tomuto kroku se TJ odhodlala proto, že z dotací ze strany ČOS (České obce
sokolské) a státu bylo stále méně – z částky 150 000 Kč/rok na 8 000 Kč/rok (!) a tudíž
nebylo v silách jednoty pečovat o sokolský majetek s péčí řádného hospodáře. Navíc se
Město Litovel postupem doby stalo největším donátorem jednoty a je tedy možno
předpokládat, že i nadále, už jako majitel, bude o areál sokolovny pečovat lépe než ČOS
a přitom bude umožněno bezproblémové fungování za dobrých a pro jednotu
přijatelných podmínek. V roce 2010 bylo alespoň provedeno několik oprav tělocvičného
nářadí, doplněna světla na jevišti, a to s velkým finančním přispěním města.
Silnou složkou jednoty je divadelní odbor, hrající ve 4 souborech. Bylo sehráno
14 představení s návštěvností 2 560 platících diváků (!). Konaly se i tři premiéry: „Deset
malých černoušků“ Agathy Christie (v režii Pavla Soldána), „Saturnin“ Zdeňka Jirotky (režie
Jana Burešová) a „Hrátky s čertem“ Jana Drdy (v režii Mirko Spurníka nejst.).
TJ VODNÍ SPORTY
"Kdo zde hledá výsledky naší nejúspěšnější reprezentace města, bude zklamán.
Přes oficiální žádost, urgenci a 8 (slovy: osm) upozornění a proseb nebyli schopni dodat
sebemenší zprávu. Je to smutné, když ti, kteří natahují ruku směrem k Městu Litovel a
dožadují se podpory svých akcí, nejsou schopni stejným způsobem prokázat alespoň
minimální porozumění pro jeho záležitosti. A tou kronika města bezesporu je. Kdyby nebylo
článku o Bobr cupu v regionálním tisku a v Litovelských novinách, šlo by spíše než o bobra
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o "bobříka"(v tomto případě mlčení !) a o této skutečně špičkové "výrobně" medailí by
nevěděl vůbec nikdo. Věřme, že s novým předsedou TJ Vodní sporty bude domluva
jednodušší a nebude se opakovat trapná situace z posledních let (tehdy ale po
podobném martyriu se podařilo zprávu nakonec získat). Tak možná příště!?"

39. POLITICKÉ STRANY
ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
Místní organizace ČSSD měla k 1. 1. 2010 39 členů. V Července vznikla nová MO a
odešlo 6 členů, 2 nové organizace získala, takže k 31. 12. 2010 je stav členů 35. Na
nominační schůzi byl pro další období zvolen výbor MO ve složení: Hedvika Weberová, DiS
– předsedkyně, Petr Šrůtek – místopředseda, Miloslav Číhal, Luboš Čunderle, Vojtěch
Kocůrek, Mgr. Pavel Skácel a Zdenek Urbánek – členové. Cílem organizace je posílení
členské základny o nové členy. V roce 2010 se uskutečnilo 6 členských a 5 výborových
schůzí.
Tradiční prezentační akcí MO ČSSD byl Dětský den 1. května. Akce se konala ve
spolupráci s DDM na dopravním hřišti v parku Míru, navštívilo ji přibližně 1 400 občanů. Děti
soutěžily v kreslení, zpěvu, slalomu na koloběžkách, běhu v holinkách, střelbě ze
vzduchovky aj. Měly možnost jezdit na koních, prohlédnout si hasičskou techniku či se
vyřádit ve skákacím hradu. Mezi další lákadla patřilo bramborákové občerstvení. Přítomni
byli kandidáti voleb do Poslanecké sněmovny, podobně jako při výletu do Javoříčka, který
uspořádal kandidát do PS, pan Miloslav Číhal.
Již od června začala příprava na komunální volby. V září se uskutečnila akce pro
litovelské děti „Mámo, táto, budeme si hrát!“, opět ve spolupráci s DDM Litovel. Říjen byl
ve znamení představení kandidátů do Zastupitelstva města Litovle na náměstí za účasti
hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka. V komunálních volbách obhájila
ČSSD 5 mandátů, získala post místostarosty města pro Petra Šrůtka a dva členy do Rady
města Litovle – Miloslava Číhala a Hedviku Weberovou. Jde o největší úspěch ČSSD
v posledních letech.
KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY
Městská organizace KSČM působí nejen v Litovli, ale i v rámci místních částí
Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice a Chořelice a je v ní organizováno
167 členů. Dříve byly organizace i ve všech dalších místních částech, ale postupně zanikly.
Jen velmi málo dochází k rozšiřování členské základny. Hlavním zaměřením práce
organizace je zapojení do práce na řízení města, činnosti zastupitelů, práce ve výborech
a komisích rady a v osadních výborech. Strana má 3 zastupitele a dva předsedy
občanských výborů, má své zástupce ve výborech i komisích. Členové se pravidelně
schází na členských schůzích, kde jsou informováni o vnitrostranických problémech a
činnosti zástupců v orgánech města. Předsedou MO KSČM je pan Pavel Veselý.
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KŘESŤANSKO-DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
Místní organizaci vede výbor vedený Mgr. Marií Mazánkovou. Místopředsedy
výboru jsou: Jakub Hradil a Zdeněk Rozsypal, členy výboru Mgr. Miloš Freml, Antonín Freml,
Jarmila Rozsypalová, Blanka Opíchalová, Antonie Řmotová a PhDr. Josef Hubáček. Po
komunálních volbách byly do výboru kooptovány MUDr. Alena Šromová a Ing. Ludmila
Zavadilová. Členská základna je tvořena především staršími lidmi, mladých je málo.
Hlavní akcí byla již tradiční pouť na Staroměstském náměstí u kostela sv. Filipa a
Jakuba (podrobněji v kapitole Události 2010), přednáška pana Lubomíra Šika „Litovelské
kostely, kláštery a hřbitovy“, připravená ve spolupráci se Seniorklubem Litovel a
předvolební mítink na náměstí. Ve volbách získala KDU-ČSL pouze dva mandáty, které
získaly Jarmila Rozsypalová a MUDr. Alena Šromová, která se pak stala členkou Rady
města Litovle.

40. VOLBY KOMUNÁLNÍ, SENÁTNÍ
Čtyři roky uběhly jako voda a jsou tu další volby, v nichž drtivá většina kandidátů
jsou nestraníci a kandidují jako nezávislí. Přesto „béčkové“ podzimní volby do
zastupitelstev 6 250 měst a obcí a ve 27 senátních obvodech mají obvykle dopad
na velkou neboli vládní politiku. Je to hlavně proto, že se tradičně konají zhruba tři měsíce
po sněmovních, takže nová vláda je bere jako první velký test, jak její kroky zabraly u
veřejnosti.
Pro tyto volby bude nepochybně typická křížkovací revoluce, s jejíž pomocí mohou
voliči udělat průvan na radnicích. Poté, co si voliči kroužkováním kandidátů vyzkoušeli
svou moc v květnových sněmovních volbách, čeká se teď křížkovací pokračování. Udělají
totéž, jako když pomocí preferenčních hlasů vyměnili poslanecké matadory? Dostanou
zkompromitovaní politici „padáka“ i z radnic? Příval nových zájemců o post obecního
zastupitele naznačuje, že minimálně tito nováčci výměně garnitur na radnicích hodně
věří. Důvodem toho, proč by to s obměnou vedení měst a obcí nemuselo být tak horké, je
fakt, že zaškrtávání na velkých hlasovacích plachtách je přece jen výrazně složitější než
udělení maximálně čtyř kroužků oblíbencům v poslaneckých volbách.
V úvodu kapitoly malé zamyšlení. Skoro celých dvacet porevolučních let
dominovala komunální politice ODS, hlavně ve velkých městech neměla konkurenci. Na
vrchol se dostala v minulých volbách v roce 2006. Tehdy úplně zmodraly radnice velkých
měst s tučnými rozpočty, kde se rozhoduje o mnoha velkých zakázkách. Z celkového
počtu 133 měst nad deset tisíc obyvatel vyhrála v 96 městech. Ovšem komunální volby
před čtyřmi lety byly protestním hlasováním o tehdejším šéfovi ČSSD Jiřím Paroubkovi, jenž
komplikoval sestavení vlády. Letos už ODS Paroubka nemá. Naopak na pravici má
konkurenční TOP 09 a za sebou čtyři roky mnohdy arogantního chování a mnoho
korupčních skandálů.
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Senátní volby bere prestižně hlavně levicová ČSSD. Má skvělou startovní pozici:
neobhajuje ani jedno z 27 křesel, o něž se hraje, může tedy jen získat. Zato ODS dobře ví,
že obhajoba všech 19 mandátů je science fiction. Socialistům, kteří mají nyní v Senátu 29
zástupců, stačí získat dvanáct nových a budou mít v horní komoře většinu (41 z 81). Vládní
reformy tím ale stejně nezastaví, maximálně zbrzdí – senátní veta pravicová koalice ve
Sněmovně pohodlně přehlasuje. Jde o něco jiného. Nyní zvolení senátoři budou za tři roky
volit nástupce Václava Klause, a proto nové složení Senátu už může mnohé napovědět.
Je po volbách a předpovědi se bohužel vyplnily. K urnám přišlo nejvíce lidí od roku
1998 a účast 48,5 % voličů je více než slušná. Před čtyřmi lety vyhrála ODS ve 26 ze třiceti
největších měst v zemi, letos snadno spočítá své úspěchy na prstech jedné ruky – uspěla
totiž jen v pěti z nich. Tak slabý výsledek strana za celou svou historii nepamatuje, přišla o
nejsilnější pozici hned v jedenadvaceti městech v zemi. Její výrazný ústup ze slávy přinesl
velké zisky sociální demokracii.
Tak – komunální volby, jež jsou pro ODS symbolem neúspěchu, se naopak staly
velkým triumfem ČSSD. Nyní je nejsilnější v 18 městech z první třicítky nejlidnatějších. Může ji
těšit i to, že v žádném z 30 největších měst nechybí mezi prvními třemi, což se ODS
nepodařilo. Ve dvou ze třicítky těchto měst ukořistila vítězství TOP 09 a v pěti městech
vyhrála místní sdružení. Komunální volby přinesly další ústup komunistů, kteří poprvé
nezvítězili v žádném z největších měst. Jejich předseda po letošních volbách říkal, že si
voliči jeho strany neoblíbili Senát, a proto pro kandidáty komunistů nehlasují. Výsledky
voleb však ukazují, že si voliči neoblíbili ani komunisty na radnicích. Vůbec se nedařilo
Věcem veřejným – v žádném z třicítky uvedených měst se nedostaly mezi tři nejúspěšnější
strany.
Je ovšem jen málo jasných trumfů. O tom, kdo bude ve městech skutečně
vládnout, rozhodnou koaliční jednání. Jen ve výjimečných případech má totiž některá ze
stran tolik zastupitelů, aby mohla vládnout sama. V našem okresním městě například
vyhrála volby ČSSD (17 mandátů), ve hře je však velmi těsná středopravá koalice ODS,
TOP 09 a KDU-ČSL (14, 6 a 8 mandátů). Pokud se tito domluví, ve městě by skončila
dlouholetá nadvláda velké koalice ODS a ČSSD.
Obce na politické barvy nejsou, volily především nezávislé. Olomoucký kraj tak má
73 „bašt nezávislosti“, tedy míst, kde bezkonkurenčně zabodovali sdružení nezávislí
kandidáti (stejně i u nás v Litovli). Silné politické strany úplnou převahu získaly málokde,
jediným městem v kraji, kde vyhrála volby ODS, byl Uničov. Volilo se v necelých čtyřech
stovkách obcí.
Ještě jednou zpět, než se budeme věnovat volbám v Litovli, k celostátním
výsledkům. Přes volební víkend města ztrácela barvu modrou a oranžověla. Sociální
demokraté vyhráli téměř v polovině větších měst a ODS dostala výprask, když ztratila přes
60 svých bašt. Jaké jsou tedy ty výsledky: Sdružení nezávislých kandidátů získalo 12 %
odevzdaných hlasů, má 29 300 zastupitelů a 47% podíl z celkového počtu zastupitelů;
ČSSD – 19,7 %, 4 584, 7,4%; ODS – 18,8 %, 5 112, 8,2%; KSČM – 9,6 %, 3 189, 5,1%; KDU-ČSL –
5,5 %, 3 738, 6,0%; TOP 09 – 9,5 %, 1 509, 2,4%; Starostové a nezávislí – 0,7 %, 1 243, 2,0 %.
Legenda: procenta odevzdaných hlasů voličů se velmi liší od počtu získaných mandátů.
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V malých obcích, kde často vítězí nezávislí kandidáti, totiž stačí méně odevzdaných hlasů
k zisku mandátu. Proto v počtu křesel v zastupitelstvech vedou nezávislí kandidáti, přestože
nedostali procentuálně nejvíce hlasů.
Vítězství jak se zdá, mnohde nic neznamená. Vítězové jsou někde v pasti a ztrácejí
radnice. Opakuje se to, co se dělo po volbách do Sněmovny – vyjednavači vymýšlejí, jak
vítěze obejít. V mnoha městech si tak berou asi příklad ze skládání Nečasovy celostátní
vlády. V mnoha případech na to doplatí sociální demokracie. Například v Olomouci, kde
„první na pásce“ skončila právě ČSSD. Na rozdíl od sněmovních voleb to ale není dáno
odporem k ní, jako takové. Daleko větší roli hrají místní vazby a spojenectví, která jsou
momentálně výhodná. Na magistrátu končí velká koalice ODS a ČSSD. Tam, kde velké
koalice vládly, se obě silné strany většinou navzájem kryly a velmi těžké bylo rozkrývat
některé podezřelé obchody – což bylo typické právě i pro Olomouc. Nové koalice
v mnoha případech vedou i k odchodu neoblíbených tváří. Ty se totiž stávají přítěží při
jednání s ostatními stranami, které si jejich „vyšachování“ často kladou jako podmínku
vzniku koalice. To nepíšeme nadarmo, jak poznáte z textu, až se dostaneme k povolebním
jednáním v našem městě.
Křížky od voličů = skok přes matadory přímo mezi zastupitele! Na mnoha místech
dali zkušeným, ale okoukaným politikům „na frak“ lidé, kteří něco znamenají a kandidovali
jen „do počtu“. Mnozí tak „skočili“ do zastupitelstev z pozic označovaných jako
„vycpávka“ kandidátky, často převálcovali zkušené, ale mnohdy už neoblíbené politiky.
To se ukázalo v letošních komunálních volbách nakonec i u nás v Litovli.
Rada města Litovle rozhodla o vytištění mimořádného volebního čísla Litovelských
novin a tak se v termínu 9. září sešly na stole redaktorky Mgr. Motlové materiály 7 stran
a hnutí, tj. těch, kteří odevzdali seznamy svých kandidátů na odbor vnitřních věcí MěÚ.
Pořadí stan bylo stanoveno losem a dopadlo takto: 1. SNK – Občané a sportovci
Litovelska; 2. KSČM; 3. Sdružení nezávislých kandidátů; 4. ČSSD; 5. Moravané; 6. ODS;
7. KDU-ČSL. Příští zastupitelstvo bude mít 25 členů a každá z uvedených stran má své
kandidáty uvedeny na jednom hlasovacím lístku, přičemž jejich pořadí si stanovily strany
samy. Mimořádné volební číslo LN bude přílohou kroniky, a tak je možnost seznámit se
s kandidátními listinami i s volebními programy. Současně je přiložen Hlasovací lístek pro
volby do zastupitelstva města ve dnech 15. a 16. října 2010. V textu se zmíníme jen o
zajímavostech a novinkách.
Možná vás překvapilo, že v klasickém seznamu stran a hnutí se objevili dva nováčci.
SNK – Občané a sportovci Litovelska je v podstatě účelovým sdružením, protože se
sportovcům zdálo, že z rozpočtu Města Litovel neproudí do TJ Tatran, případně dalších
sportovních organizací dostatek finančních prostředků. Svým způsobem pravým důvodem
oddělení byly postoje k záměru budování nového koupaliště, které skoro na celý rok 2010
rozkmotřily snad všechny a rozparcelovaly je na skupiny pro a proti nerezovému bazénu.
Zajímavé je záhlaví jejich volebního programu, ze kterého si dovolím citovat: „Tento nový
subjekt chce svým působením změnit klientelistické pořádky. Nemá ambice provádět
populistickou politiku, chce jen rozumně podporovat a provozovat běžné postupy
uvedené ve volebním programu“.
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Na kandidátní listině se objevili snad všichni předsedové oddílů TJ Tatran Litovel
a další, kteří tzv. dělají do sportu. Lídrem kandidátky se stal předseda šachového oddílu
Ing. Michael Knajbl, na druhém místě Jaroslav Skála, učitel autoškoly a v podstatě iniciátor
vzniku tohoto sdružení a třetím je Ing. Jan Krejčí, hospodář šachového oddílu TJ Tatran.
Druhým nováčkem se stala lidová strana Moravané, která dodala jen 20 kandidátů
a na prvních místech najdeme Mgr. Josefa Pokorného, předsedu Jezdeckého oddílu
Pohoda, pak Mgr. Mirko Spurníka (hlavního iniciátora vstupu strany do volebního klání)
a Mgr. Josefa Hubáčka. Abychom poněkud blíže osvětlili, oč jde, citujeme z jejich
volebního programu: „Kdo jsme? Strana, která působí na celostátní úrovni, zvláště
v moravských regionech a usiluje především o to, dát Moravě, co jí patří a dostat Moravu
tam, kde je její místo, tj. tato dříve hrdá a bohatá část Evropy se nyní objevuje v lepším
případě jako součást předpovědi počasí. Přitom naše tradice posvěcené staletími sahají
k odkazu předků již od Velké Moravy!“ Zlatá slova! Poněkud tristní však je, že žádný
z kandidátů členem této strany není a všichni jsou uvedeni „bez politické příslušnosti“.
Jejich šance asi vysoké nebudou!?
O klasických stranách a hnutích, které vstoupily do volebního klání v našem městě
a o úspěších či neúspěších jejich lídrů se zmíníme až v souvislosti s výsledky voleb. Tam
bude vše názornější. Předvolební hladinu města rozvířilo něco, co tu na veřejnosti dávno
nebylo (na webových stránkách, bohužel, velmi často!) – ANONYM! Do každé poštovní
schránky přišel list podepsaný „Občan města Litovle“, který si vzal na paškál všechny
subjekty voleb a mimo ODS nikoho nešetřil. Říká se, že anonym patří do koše a slušný
člověk jej nečte, nebo alespoň pak jeho obsah nebere na vědomí. Tady se to nedalo
nepřečíst! Autor se představil jako Litovelák žijící zde více než 50 let, středoškolák. Nikdy
nebyl v žádné politické straně, ani nekandidoval do zastupitelstva.
V první části projevil svou spokojenost se životem ve městě a konstatoval pozitivní
změny. Pak zhodnotil jednotlivé strany, a to dosti nemilosrdně. KSČM – opsala minulý
volební program, má vysoký věkový průměr, nic nového nepřinese. ČSSD – má příliš
obecný, nic neříkající volební program, chlubí se i tím, co až tak její zásluhou nebylo.
KDU-ČSL – je pochválena za konkrétní volební program a omlazenou kandidátku, ale
nedobře zvolila svého lídra. ODS – má konkrétní volební program, dobře rozjela volební
kampaň. Moravané – účelové seskupení, nekonkrétní volební program, nikdo z kandidátů
není členem této strany. SNK – Občané a sportovci Litovelska – další účelově sestavená
kandidátka, tentokrát TJ Tatran, která byla sestavena za účelem získání více peněz pro TJ.
Má mnoho přeběhlíků, volební program je slabý, obecný, protkaný populistickými hesly.
Tak dopadli výše uvedení.
Horší to měli Nezávislí – na těch nenechal nit suchou. Mapuje SNK od vzniku v roce
1994, přes všechny vítězné volby, funkce starosty a většiny v Radě města Litovel. Kritizuje,
že mnozí využili sdružení jako výtahu k moci a obsadili důležité posty a dobře placené
funkce ve městě (uvádí, o které jde, ale nikoho nejmenuje). Uvádí svůj postoj k takovýmto
kandidátkám – jsou sestaveny k prosazení osobních zájmů, nemají žádnou ideu, jdou jen
za svým soukromým cílem. Hlasuje se tak, jak se to jednotlivcům hodí, názory se často
mění. Bylo to sice tvrdé, ale v mnohém řekl to, co si mnozí spoluobčané myslí též. Jen ta
forma nesedí. Hlavně když uvádí v závěru, že se politického boje ve městě neúčastní
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a nechce se stát objektem útoků těch, kterým se jeho příspěvek nelíbil. Celý tento humbuk
ale přispěl k tomu, že předvolební atmosféra ve městě silně zhoustla a mnohé vztahy se
přiostřily. Nakolik se vše podepsalo na volebních výsledcích, si netroufáme hodnotit. Pro
objektivní posouzení přikládáme celý text do materiálů ke kronice. Najdete tam také
výtisky předvolebních agitek, včetně obsáhlého vysvětlení ODS k rekonstrukci městského
koupaliště (jak jsme již psali „kamene úrazu“ vedoucího k rozštěpení hnutí Nezávislých a
vzniku nového subjektu Občané a sportovci Litovelska).
Pro úspěch ve volbách udělaly politické strany vše možné. Do hlášení městského
rozhlasu umístily volební spoty a využily možnosti nájmu stanu s ozvučením na náměstí pro
předvolební agitaci. Ne všichni ale mohli zhodnotit akci jako úspěšnou. ODS připravila
jednohubky a rozlévala symbolicky modrý Portugal a v tombole mohli účastníci vyhrát
totéž v lahvích. Přizvali také šraml „Piňovští kanci“. Nepočítali ovšem se skupinou „méně
přizpůsobivých občanů“ vedených nechvalně proslulou paní Huňkovou. Ti pojedli
jednohubky, napili se vína, a když potom vyhráli i nějaké v tombole, dali se do tance a
veselení a bylo velmi obtížné je z náměstí vypudit (to vše jako úsměvné ponaučení!).
ODS ještě připravila akci pro děti a volné plavání na krytém bazénu. Komunisté a lidovci
nijak moc nezabodovali, snad jen akce ČSSD v samý předvečer voleb byla pompéznější a
pro účast vyšších představitelů strany možná účinnější. Jak se tyto pokusy o voličské hlasy
zúročí v samotných volbách, se ukázalo již o dva dny později.
V pátek 15. a v sobotu 16. října se uskutečnily komunální volby v 17 okrscích. Ve
volebních seznamech bylo zapsáno 8 167 voličů, bylo vydáno 3 717 obálek.
Odevzdaných jich bylo 3 715 a v nich 81 029 platných hlasů. Volební účast byla méně než
poloviční – 45,51 %. Jasným vítězem se podle očekávání stalo Sdružení nezávislých
kandidátů s 19 189 hlasy, tj. 23,68 %, což znamenalo zisk 6 mandátů do 25členného
zastupitelstva. Na druhém místě se umístila ČSSD – 15 996, 19,74 %, 5 mandátů; dále SNK Občané a sportovci Litovelska 14 379, 17,74 %, 5 mandátů; ODS – 11 035, 13,61 %,
4 mandáty; KSČM – 10 057, 12,41 %, 3 mandáty; KDU-ČSL – 8 047, 9,93 %, 2 mandáty.
Poslední pak byla strana Moravané, která získala 2 326 hlasů, což bylo 3,58 %
přepočtených platných hlasů, a proto také žádný mandát do zastupitelstva.
Podle počtu získaných hlasů se bude konstituovat následující Zastupitelstvo města
Litovle: Viktor Kohout (SNK, 1 183 hlasů, v % 6,16); Mgr. Eva Hrachovcová (SNK, 1 178,
6,13 %); MVDr. Vojtěch Grézl (SNK, 1 165, 6,07 %); Petr Šrůtek (ČSSD, 1 037, 6,48 %); Alena
Albrechtová (ČSSD, 969, 6,05 %); Petr Linduška (SNK-OASL, 936, 6,50 %); Miloslav Číhal
(ČSSD, 907, 5,67 %); Ing. Karel Zmund (SNK, 907, 4,72 %); MUDr. Alena Šromová (KDU-ČSL,
882, 10,96 %); Mgr. Milena Jindrová (SNK-OASL, 877, 6,09 %); Ing. Zdeněk Potužák (SNK, 875,
4,55 %); Mgr. Marek Faltus (SNK, 852, 4,44 %); Hedvika Weberová, DiS (ČSSD, 743, 4,64 %);
Mgr. Pavel Skácel (ČSSD, 734, 4,58 %); David Baroň (SNK-OASL, 726, 5,04 %); Ing. Radomír
Havlíček (SNK-OASL, 725, 5,04 %); Mgr. Blahoslav Papajk (ODS, 712, 6,45 %); Jaroslav Skála
(SNK-OASL, 690, 7,79 %); Kamil Veselý (KSČM, 656, 6,52 %); Zdeněk Jančí (ODS, 587, 5,31 %);
Lenka Zabloudilová (ODS, 526, 4,76 %); Ing. Gabriel Ošťádal (KSČM, 521, 5,18 %); MUDr.
Alice Přibylová (ODS, 507, 4,59 %); Josef Hetcl (KSČM, 498, 4,95 %); Jarmila Rozsypalová
(KDU-ČSL, 466, 5,79 %).
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Zajímavé a místy i překvapivé výsledky voleb naznačily, že vznik možné koalice
jednoduchý nebude, čistá pravice ani čistá levice se neobejdou bez koaličních partnerů.
Lídři kandidátek, až na KSČM a ODS neuspěli, propad zaznamenali hlavně u SNK –
Občané a sportovci Litovelska a KDU-ČSL. Ačkoliv SNK „odsunuli“ dr. Grézla, současného
starostu, až na 8. místo kandidátky, v absolutním pořadí byl třetí, a to jen o 18 hlasů méně
než první a o 13 hlasů méně než druhá v pořadí. Nepřekvapil proto titulek novin: „79letý
matador politiky sahá po křesle starosty už popáté“. On sám uvedl: „Pokud mne budou
chtít navrhnout na starostu i nyní, bránit se nebudu. Samozřejmě ale záleží, jak dopadnou
koaliční jednání“. Fakt, že se v komunální politice pohybuje už řadu let, nepovažuje za
handicap. „Nejsem odtržený od reality, to na malém městě ani nejde. Nemám pocit, že
bych se zastavil, přestárl!“
Rozběhla se horečná koaliční jednání, plná překvapivých možností koalice. Některé
„nástřely“, které pronikly na veřejnost, šokovaly. Jedna z možností vedení města: Petr
Šrůtek (takto náčelník ČD), Jaroslav Skála, Miloš Číhal (oba učitelé autoškoly) vypadala
jako trend převodu města pod ministerstvo dopravy. Ale už 22. 10. večer se rozhodlo
po jednáních o podobě koalice: vítězné SNK spojí síly se sociálními demokraty, novým
Sdružením nezávislých kandidátů – Občané a sportovci Litovelska a křesťanskými
demokraty. „Pokud se na nynější dohodě nic nezmění, znamená to, že dohromady
budeme mít 18 mandátů v pětadvacetičlenném zastupitelstvu“, potvrdil Petr Šrůtek
(ČSSD). Ten se pak ze svého dosavadního postu neuvolněného místostarosty posune do
křesla místostarosty na plný úvazek. Funkci neuvolněného místostarosty by měl obsadit
Jaroslav Skála (SNK-OASL) a starostou by měl být Zdeněk Potužák (SNK).
To vypadá tak, že dr. Grézl by mohl být maximálně členem Rady města Litovle,
případně úplně vypadnout z kola ven. ODS by zůstala mimo koalici a šance Mgr. Papajka
jsou maximálně na člena RM. Bude si také muset hledat nové zaměstnání, případně se
vrátit zpět do školských služeb. Mimo hru zůstanou asi jako obvykle komunisté a lidovci mají
naději alespoň na jedno místo v RM. Počkáme si na čtvrtek 11. 11., kdy se na ustavující
schůzi zastupitelstva všechno definitivně rozhodne.
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva sice zvolilo uvolněného
místostarostu, neuvolněného místostarostu, radu města i výbory, ovšem patovou situací
skončila volba starosty města, a ten tedy zatím zvolen nebyl. V případě této volby vůbec
nebyla dodržena předcházející koaliční ujednání stran a hnutí. Nejprve všech 25
zastupitelů vzešlých z komunálních voleb složilo slib, nikdo nepostoupil svůj mandát
náhradníkovi. Koaliční strany se dohodly na tajné volbě všech volených funkcí. Při
schvalování volebního řádu vznesl připomínky Mgr. Papajk (ODS) a na jejich základě byl
upřesněn způsob volby členů rady města.
Na volbu starosty města byly podány tři návrhy – Ing. Zdeněk Potužák (SNK),
Mgr. Blahoslav Papajk (ODS) a Petr Šrůtek (ČSSD), který však kandidaturu nepřijal. Oba
zbývající kandidáti pak získali shodně 12 hlasů, jeden hlas byl neplatný. Starostu města tak
bude volit až další zasedání zastupitelstva. Na místo uvolněného místostarosty byli navrženi:
Petr Šrůtek, Mgr. Blahoslav Papajk a Viktor Kohout. Z nich byl poté zvolen pan Petr Šrůtek
(ČSSD). Na funkci neuvolněného místostarosty byli navrženi Jaroslav Skála, Viktor Kohout
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a MVDr. Vojtěch Grézl. Zvolen byl pan Jaroslav Skála (SNK – občané a sportovci
Litovelska).
Do Rady města Litovle, která bude mít včetně starosty a dvou místostarostů 7 členů,
byli v prvním kole zvoleni: Miloslav Číhal (ČSSD), MVDr. Vojtěch Grézl (SNK) a MUDr. Alena
Šromová (KDU-ČSL). Ve druhém kole, do kterého postoupili s největším počtem hlasů
Viktor Kohout a Hedvika Weberová (ČSSD), byla zvolena ona. Předsedou finančního
výboru byl zvolen Viktor Kohout (SNK) a předsedou kontrolního výboru Ing. Gabriel Ošťádal
(KSČM).
Na 2. zasedání Zastupitelstva města Litovel, které bylo svoláno na 25. listopadu
2010, byla hlavním bodem programu volba starosty města. Na post starosty byli opět
navrženi Ing. Zdeněk Potužák a Mgr. Blahoslav Papajk. V tajné volbě získal Ing. Potužák
14 hlasů, Mgr. Papajk 8 hlasů, tři hlasovací lístky nebyly vyplněny. Starostou města se tak
stal Ing. Zdeněk Potužák (SNK), ředitel Vodohospodářské společnosti Čerlinka.
Peripetie kolem definitivní podoby vedení Města Litovel vyvolaly hodně bouřlivých
diskusí a u mnohých i jisté rozhořčení nad „nespravedlností“ výsledků. Nedá nám neuvést
alespoň několik řádek z článečku pana Viktora Kohouta v Litovelských novinách, který
nese příznačný titulek „Poražený vítěz“. Autor v úvodu uvádí nesporný fakt, že ve volbách
získal nejvíce hlasů, ale ani to nestačilo na to, aby mohl hájit zájmy voličů ve vedení ML
či alespoň v radě. Píše: „Celkové hlasy se rozdělují procentuelně a dalšími schůzkami a
jednáním mezi stranami může vše dopadnout jinak, než voliči předpokládali. V Litovli
dopadly tentokrát volby hodně vyrovnaně. V zákulisí se jedná o koalici. Bohužel, pro SNK –
občané a sportovci Litovelska, stejně jako pro ČSSD, se kterou chtělo SNK prioritně uzavřít
koalici, jsem nebyl já – Viktor Kohout – žádoucí osoba v pozici starosty ani radního…
Politika je, jak všichni víme, špinavá hra, ale nemusela by být, kdyby volení představitelé šli
do své role s upřímností a s odhodláním zastávat ve své funkci zájmy města opravdu
srdcem a zodpovědně, a ne jen pro svůj zájem „urvat“ si co nejlepší post a místo, na
kterém budou sedět, a co dál, se nezajímat. Sám jsem se přesvědčil, že kolem mě nejsou
jen ti lidé, kterých si mohu vážit, je tomu i naopak. Ale to už si musí sáhnout na své svědomí
sami. Nejen sdružení, za které jsem kandidoval, si musí uvědomit, že lidé nejsou šachové
figurky… Cítím se jako vítěz i přesto, že vše nedopadlo, jak jsem já, i Vy věřili.“ Autor
v závěru ubezpečuje, že se i když je jen jako zastupitel a ve funkci předsedy finančního
výboru, bude se vždy snažit jednat tak, jak to bude opravdu cítit a hlasovat tak, aby to
bylo vždy to nejlepší možné řešení pro občany města Litovle a okolí. To je velmi sympatický
závěr a snad i tečka za událostmi, které tak hluboce zčeřily hladinu jinak klidného života
v našem městě. Čas nakonec ukáže, zda na konci tohoto volebního období budeme
dávat na vysvědčení nového vedení města jedničku, nebo sáhneme po nějaké nižší
známce. Chtějme být optimisty a přispějme i svým dílem, aby to bylo vše alespoň na 1-!
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41. ZÁVĚR
Kroniku 2009 jsem v závěru formuloval takto: „Čeká nás rok 2010 – rok naděje a
dřiny. Bude perný, alespoň pro lidi, kterým se podařilo uchovat si práci. Podle předpovědí
ekonomů se hospodářství zlepší, firmy čekají více zakázek, ale s nabíráním zaměstnanců
asi pospíchat nebudou. Nezaměstnanost, která teď míří k deseti procentům, by se tak
mohla snižovat nejdříve v polovině příštího roku. Čeká se oživení, situace se má pomalu
lepšit a tento trend by měl dorazit i k nám. Pojďme mu tedy s nadějemi vstříc!“ Zdá se, že
bych se mohl částečně živit jako věštec, ale ony ty prognózy až tak těžké nebyly.
Jak se to vše vyvrbilo ve světě, v naší republice, kraji – to jste se mohli dočíst na
předcházejících stránkách. Litovli byla pochopitelně věnována základní pozornost a vedle
problémů jsme se mohli chlubit i mnohými úspěchy. Nikdo nám ale už neodpáře, že rok
2010 v komunální politice stále osciloval kolem jediného problému, který nakonec celou
politickou scénu rozštěpil a výrazně poznamenal i výsledky komunálních voleb. Pojďte
spolu se mnou sledovat „litovelský Kocourkov“, aneb jak se z jednoduchého problému
stane společenská rozbuška.
Začněme od Adama – na 27. zasedání Zastupitelstva města Litovel 11. února 2010
bylo schváleno přijetí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava na
akci „Revitalizace městského koupaliště Litovel“. V tisku se ihned objevil titulek: „Litovel
vylepší koupaliště, bude mít i nerezový bazén.“ Text dále pokračoval: „Pro moderní bazén,
navíc s nerezovou vanou, dětským brouzdalištěm a vodou ohřívanou solárními kolektory se
nyní rozhodli v Litovli. Modernizaci za více než padesát milionů korun odhlasovali na
mimořádném zasedání litovelští zastupitelé. Návrh provázený bouřlivou debatou prošel
o jeden jediný hlas.“ Prosím, všimněte si hlavně poslední věty!
Abychom byli nestranní, uveďme argumenty pro i proti. Koupališti s moderními
technologiemi byla dána přednost před ekonomičtějším přírodním biotopem
s biologickým čištěním vody za deset milionů korun, protože město jednak dostalo dotaci
20 milionů z ROP, jednak v blízkosti města je přírodních vodních nádrží hned několik,
například v Nové Vsi a v Nákle. Nové koupaliště by mohlo do Litovle přitáhnout lidi z okolí
a bylo pro město přínosné i z hlediska turistického ruchu. Mnohým občanům se však již
od počátku nelíbilo, že kvůli luxusním atrakcím a vodním radovánkám se bude město
muset zadlužit zhruba 25 miliony, a další náklady si pak každoročně vyžádá provoz
koupaliště.
Jako nepopiratelný argument pro „nerez“ bylo bezesporu i to, že stávajícímu
koupališti v tomto roce vypršela výjimka udělená Krajskou hygienickou stanicí, kdy jej
město mohlo provozovat jen jako přírodní nádrž. Pak by bylo nutno koupaliště uzavřít. Vůči
rodinám s malými dětmi by to bylo jistě nefér, a tak nakonec převážily hlasy pro
rekonstrukci. Vždyť i nevyužít přiznaných dvacet milionů by bylo skutečně dost škoda! Ani
starosta neměl strach ze zadlužení města, a tak se naplánovalo vyhotovení projektové
dokumentace pro stavební povolení. Mělo následovat výběrové řízení na dodavatele
stavby a v květnu 2011 mělo být koupaliště dáno do zkušebního provozu, aby bylo pro
další sezónu připravené sloužit obyvatelům. Buďme ale objektivní, Starosta byl původně
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pro levnější variantu biotopu, nakonec ho ale čísla přesvědčila. Na jak dlouho uvidíme
z dalších peripetií.
Jsme o dva měsíce dál, v dubnu 2010. Po zasedání ZM je koupaliště znovu
v ohrožení, přesněji v patové situaci. V únoru odhlasovanou variantu nerezového
koupaliště zastupitelé sice nezrušili, zároveň ale její přípravu zablokovali tím, že na ni
neodsouhlasili peníze. Jednání potvrdilo, jak tato otázka rozdělila členy ZM do dvou
táborů, které se drží navzájem v šachu. Město ovšem muselo do poloviny srpna dodat
Olomouckému kraji všechny potřebné dokumenty, jinak by přišlo o dvacetimilionovou
dotaci, jejíž udělení patřilo mezi hlavní argumenty zastánců dražší varianty, jejíž cena se
odběžně odhadovala na 50 milionů.
Odpůrci „nerezové varianty“ kritizovali především nutnost půjčit si až více než tři
desítky milionů korun. Záporně se k novému koupališti v nerezové variantě vyjádřil finanční
výbor. V argumentech uváděl stavební priority – nové byty nebo zasíťování stavebních
pozemků. Opravu koupaliště posoudili jako jakýsi nadstandard. Uváděli i další chystané
investice – opravy cest, výstavbu kanalizací a cyklostezek, na které si město musí také
půjčit. Předsedkyně finančního výboru Ing. Romana Ambrožová doslova uvedla: „Město
nyní není v situaci, kdy by se mohlo výrazně zadlužit. Mělo by se počkat do budoucna, až
se ekonomika zlepší. Nikdo totiž neví, jak to s penězi pro město v příštích letech bude.
Prostě nemůžeme mít všechno!“ Nutno dodat, že s tímto stanoviskem se shodovala i
většina občanů.
Starosta města dr. Grézl uvedl, že v roce 2009 poklesly příjmy města o 12 milionů a
v tomto roce to bude asi o dva miliony více. Navrhuje hledat kompromisní, tedy levnější
variantu, kterou by se zastupitelé zabývali. Doporučuje obrátit se na další firmy, které by
projekt i samotné koupaliště zvládly levněji. Ovšem, stále tu visí jako Damoklův meč – těch
20 milionů dotace, která začíná být v nedohlednu. Je zřejmé, že tyto otázky stále rozdělují
zastupitele a to takovým způsobem, že hlasování končí nejtěsnějším rozdílem. V únoru byla
varianta nerezové vany schválena minimální většinou čtrnácti hlasů, v dubnovém
hlasování naopak její zrušení o jediný hlas neprošlo, zároveň ale o dva hlasy nebyla
schválena změna rozpočtu, která by přidělila peníze na její přípravu. Na projektu se tak už
od poloviny března, kdy v rámci schvalování rozpočtu zastupitelé tyto peníze zrušili,
nepracuje! Bavíte se paradoxní situací, já tedy ne.
Kromě toho jaké a zda vůbec bude nové rekonstruované koupaliště, musí město
řešit i prozatímní budoucnost (to je ale zvláštní slovní spojení!) toho stávajícího. To má po
zimě poškozené stěny, jejichž oprava bude stát přibližně sto tisíc. Kromě toho, vzpomeňte,
končí mu výjimka krajské hygienické stanice, která povoluje koupaliště provozovat jako
přírodní nádrž.
Situace irituje řadu občanů, a tak i ve fóru čtenářů Litovelských novin se objevují
velmi kritické hlasy. Tomáš Drešr, podle mého až místy poněkud nevhodně, píše: „Každá
velká investice do zařízení, jako je litovelské koupaliště, je ekonomicky nepřiměřená a jen
zbytečně zadluží městskou kasu. Slabé místo je hlavně v městské radě a ve vedení města.
Nekompetentnost, nerozhodnost a neodpovědnost starosty, který je ve věku, ve kterém
by měl předat funkci mladším (myslím maximálně 35), vede k chybám a ztrátám
188

KRONIKA MĚSTA LITOVEL 2010
v rozpočtu. Když se podívám kolem sebe, vidím neschůdné chodníky, park znečištěný od
psů, investice do oprav komunikací se ztrácí v nekvalitním provedení, v proplacených
dodatečných nákladech na stavby a tak dále. Je řada možností, jak „vhodně“ odčerpat
z městské kasy peníze a koupaliště je jen další z nich. Jsem občanem tohoto města a jsem
občanem nespokojeným. Litovel novou plovárnu za tuto cenu nepotřebuje a nerezovou
vanu už vůbec ne.“ Snad v některém ohledu silná slova, ale mnozí se s nimi ztotožňují a na
webových stránkách města v rubrice Dotazy a odpovědi se to hemží mnohem „silnějšími“,
někdy dokonce žalovatelnými výrazy. Litovel je ve varu!
Tisk už má jasno: „O budoucnosti koupaliště v Litovli zřejmě rozhodnou až volby“.
Jsme v měsíci červnu a situace je následující: zastupitelé na konci května těsnou většinou
(o jediný hlas, jak jinak!?) odsouhlasili peníze na přípravu nového koupaliště, které minule
zablokovali, finance na stavbu ale už bude schvalovat v rozpočtu na příští rok nové
zastupitelstvo. Tedy po volbách může být všechno jinak. Bude možné stavbu zastavit,
nebo místo schválené varianty nerezové vany prosadit bio koupaliště. Z důležitého
rozhodnutí se tak před komunálními volbami stala i politická otázka. Budoucí starosta Ing.
Potužák snad viděl do budoucna, když tehdy prohlásil, že: „Podle mého názoru bude
koupaliště politickým tématem těchto voleb. A nové zastupitelstvo může rozhodnout jinak.
Jsem pro biovariantu, i když jsem nyní hlasoval jinak. V novém zastupitelstvu bych se
k biovariantě přiklonil, protože osobní názor jsem nezměnil.“ Tak to hodnotí tajemník MěÚ
Ing. Vašíček: „Nové zastupitelstvo může rozhodnutí samozřejmě změnit, na zodpovědnost
si však bude muset vzít zbytečně vynaloženého více než jeden a čtvrt milionu za
připravený projekt, který skončí v šuplíku.“
Dobře víme, že voda v nejrůznějších podobách je tématem, kolem kterého se točí
hlavní předvolební sliby. Samozřejmě „hitem“ je vždy protipovodňová ochrana nebo
turistické využití polohy města v Litovelském Pomoraví, ale tady se „superhitem“ stalo
právě koupaliště. Stalo se zatěžkávací zkouškou, která po letech souladu zásadně
rozhádala naše zastupitele. Spory končící patem navíc podnítily vznik nového politického
seskupení – Sdružení nezávislých kandidátů - Občané a sportovci Litovelska. „Dvojka“ na
jejich kandidátce, pan Jaroslav Skála jasně ukazuje, že to byl jeden z pádných důvodů
vzniku seskupení. „Obáváme se, že by se město mohlo dostat do problémů v případě
nesplnění podmínek získání dotace, kterou je po dobu pěti let podstatné zvýšení
návštěvnosti. Situaci je nutné řešit, ale existuje i levnější varianta, například polopřírodní
koupaliště s kořenovou čističkou.“ Finita la commedia! Tak končí celá kausa a její
pokračování jste jistě našli ve výsledcích komunálních voleb, které naprosto rozkutaly
dosavadní téměř bezproblémové dlouhodobé rozložení politických sil a následně
způsobily zemětřesení na radnici. Asi se vyplatí nepodceňovat ani bezvýznamné banality,
které nakonec způsobí politické tsunami!
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Jako doplnění dovolte uvést ze Střípků roku 2010 pana Luboše Šika krásnou
charakteristiku nejen výše uvedených skutečností, ale i toho, co z nic pošlo:
VOLBE V HANÁCKÉCH BENÁTKÁCH
Volele sme novó správo města, vebirale z velekyho lesta, křižkovale samy známy mina,
nemeslete, nebela to psina.
Sedm stran chce ziskat naše hlase, slebojó nám za to lepši čase.
Hlidat parke, take sekat trávo, občanum se starat o zábavo, pro kolaře novy cyklostezke,
na Záložno só toť take steske, zaopatřet všeckém zaměstnáni,
pak só tade take Moravani.
Strana sporto kópaliště hani, sportovci pré majó jiny přáni,
kópaliště be nás zadloželo, ani be se toze neoželo.
Nakonec de decke o peníze, temo ohnó e te dobry vize.
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
Doktoři a inženýři, tituly tam všichni hýří, nedokáží složit větu, schůze námět do kupletu.
Starostu si nezvolili, pro srandu tam všichni byli.
V závěru pak jeden čučí, jak je komouš právu učí.
PO HANÁCKE SOBĚ DOPNEM
Volbe o nás bele tohy, starosto našle až napodrohy,
vebrale nám zas novyho senka, místo Grézla Potužáka Zdenka.
Tak jsme zase o rok starší, ale jestli i moudřejší, kdo ví. Sám kronikář ale musí
konstatovat, že v mnoha věcech to prozření nebylo k potěšení. Už loni nevypadala
spolupráce se subjekty ohledně dodání zpráv do kroniky růžově, letos to byla jedním
slovem katastrofa. Je pravdou, že se podařilo více využívat emailových adres a ulevit tak
členům Letopisecké komise od doručování žádostí o zprávy za běžný rok, databáze se
bude hodit i do budoucna. Já, když dostanu nějaký dopis se žádostí slušně formulovanou,
mám tendenci jej vyřídit, co nejrychleji to jde. Kdysi se říkalo, že napsat je slušnost,
odpovědět je povinnost. To již zřejmě vůbec neplatí a odpovědnost za instituci, funkci,
postavení, ta je, jak se zdá ve psí. Většina oslovených na žádost (a těch bylo hrubo přes
150!) odpověděla brzy, pokud bylo nutno zprávu doplnit, ochotně tak učinili. Více než
třetina pak čekala na urgenci – jednu, druhou a třetí. Kronikář šel dokonce tak daleko, že
zkoncipoval poníženou supliku, ale pro mnohé ani toto nebylo podnětem k věnování půl
hodinky ke zpracování odpovědi. Marné bylo akcentování jakési morální povinnosti a
odvolávání se na potřebu informací pro současnost i budoucí generace. Nakonec museli
rezignovat mnozí členové Letopisecké komise, kteří se vydali osobně za respondenty, a
také sám kronikář, který, bohužel, svou neodbytností a apelem na slušnost ztratil několik
svých přátel. Těm se zkrátka nelíbilo, že je někdo stále uhání, i když zpočátku to mělo spíše
charakter žertovný, nakonec se odmlčeli a nereagovali nijak. Snad se i bez nich nějak
obejdu, možná byla ta zkouška kvality přátelství dobrá k oddělení zrna od plev. Dosti
stesků, já na škemrání a leštění klik nikdy nějak nebyl. Snad se i tady situace k dobrému
obrátí?
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Jednoho ale zlobí, že mezi chronickými lajdáky jsou i ti, kteří natahují k městu ruku
pro dotace a příspěvky na ledacos. Když ale mají něco odvést vlastně pro město, jsou
jakoby hluší. Možná by stálo za úvahu zeptat se jich při zdůvodňování potřeby podpory od
města, jak je to „v protisměru“. Denunciovat nemíním, tak hluboko neklesnu, ale že to
ztěžuje práci na kronice a vede k podráždění a skluzu na dokončení jednotlivých kapitol,
to je věcí neoddiskutovatelnou. Promiňte tento „hlas volajícího na poušti“, vím, že bude
opět marný.
Na opačném pólu jsou ale ti, kteří naopak dodávají sílu a pomáhají v této sice
záslužné, ale příliš problémové a stresové činnosti. Prvním třem jmenovaným musím složit
poklonu za obětavost a maximální pomoc. Pan Luboš Šik je pro mne stále učitelem
kronikářské práce a bez jeho databáze bych nebyl schopen dát mnohé kapitoly
dohromady, je také autorem Úvodu a prvním kritikem napsaného textu. Paní Marie Hrubá
- trpělivý korektor textu kroniky neváhá s ním přijet až z Chořelic, aby byl připraven do tisku
co nerychleji. Bez ní by v kronice nebyla třeba ani jedna čárka před „a“ (my jsme to ještě
v pravopisu nebrali!). Paní Hana Dohnalová – ta žene práci na kronice dopředu, sleduje
termíny a neváhá těm laxnějším i slovně vyčinit. Její práce tajemnice Letopisecké komise
snese přísná kritéria. Členové komise se na kronice podílejí jednak doručováním a
urgováním žádostí o zprávy, jednak jsou prvními čtenáři a kritiky textu. Ti, kteří mají
emailovou adresu, dostávají text průběžně, jakmile je kapitola dokončena, ti ostatní po
větších celcích vytištěné – připomínky všech jsou dle závažnosti zapracovány do textu.
Pan Petr Navrátil – „počítačový mág“, dokáže sestavit závěrečnou podobu kroniky a
připravit ji k vytištění – jeho práce si velmi cením. Musím konstatovat, že právě pochopení
ze strany Města Litovel, především pak tajemníka úřadu Ing. Vašíčka a také mé rodiny
mne ještě utvrzuje v myšlence pokračovat v práci kronikáře, ačkoliv ten, kdo nikdy nic
takového nedělal a seznámil se, se všemi problémy by musel konstatovat, že toto může
dělat jen pro věc bezmezně zapálený člověk nebo šílenec. Tak to ještě nějaký pátek
zkusím a naděje přece umírá poslední!?
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